A punts, (interiors) nº 18

Espais col·lectius híbrids físico-digitals
(Paràmetres i processos dels espais urbans hibrids entre
l’espai públic fisic i l’espai procomú digital)
Relja Ferusic
2012 06 30

refs.
Original complet publicat a upcommons: https://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/24082
Versió resumida 2020
Imatges i croquis: veure refs, autor.
Diagramació per Félix Arranz
ETSAB UPC 2020
#a_punts #etsab #etsabUPC #laupc #paranimfarquitectura
#dpaUPC #profesoradoETSAB #professoratETSAB

El presente ensayo explora el espacio urbano híbrido. Hibridación
entre el espacio público físico y el espacio procomún digital,
entendido este último como el conjunto de entornos digitales, redes
sociales, de conocimiento y de información, basados en internet. El
objetivo es definir el espacio urbano híbrido físico-digital, analizar
los procesos de hibridación espontánea y programada y plantear
los parámetros que lo definen, así como las posibles estrategias
de proyecto.
Actúa como nodo de una red distribuida, donde convergen
en un lugar topológico, como hecho cultural y espacio político,
las actividades y actitudes locales y globales, perfilándose de
este modo como dinamizador y canalizador del intercambio de
información y conocimiento en red que conforman la inteligencia
colectiva. Este espacio híbrido es gestionado por medio de
procesos participativos canalizados por cooperativas ciudadanas
que garantizan una gestión colectiva del espacio procomún,
caracterizados por su mutabilidad y adaptatividad ante los inputs
del entorno físico, digital y social, que se resuelven, bien mediante
tecnologías avanzadas, o bien mediante tecnologías low-cost
This essay explores the hybrid urban space, that is, the hybridization
between the physical public space and the digital space. The latter
considered here, are the digital commons, as the Internetbased social,
knowledge and information networks.The object, here, is to define the
hybrid urban space, in between the physical and the digital, to analyze
the spontaneous and programmed processes of hybridization and to
pose its definition parameters, as well as the possible project
strategies.
It works as a node in a distributed network, where the local and the
global activities and attitudes converge in a topological place, as
both, a cultural fact and a political space. Thus, it dynamizes and
channels the networked information and knowledge exchange,
towards the collective intelligence. This hybrid space, is managed
through participation processes and channeled by civic cooperatives
to guarantee the collective management of these urban commons.
Its mutability and adaptability, in regards with the physical, digital and
social environmental inputs, may be solved by the use of either
advanced or low-cost technologies.
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ESPAIS COL·LECTIUS HÍBRIDS FÍSICO-DIGITALS.
Paràmetres i processos dels espais urbans híbrids entre l’espai
públic físic i l’espai procomú digital.
Relja Ferusic Manusev / Architect MSc
M’agrada recordar les paraules que va deixar l’escriptor Ivo
Andric, parlant sobre els ponts per tal d’introduir el tema
del significat del espai urbà com un espai col·lectiu: “Son mes
importants que les cases; mes sagrats, per ser mes universals,
que els temples; son de tots, i cap a tothom iguals.”(1)
Històricament, l’espai urbà col·lectiu ha anat evolucionant en
paral·lel amb les activitats que s’hi desenvolupaven, esdevenint
una infraestructura bàsica per al desenvolupament social de
les civilitzacions. Els paràmetres que regien aquesta evolució
han anat variant, però sempre han estat lligats al fet de que
es tracta d’un espai físic una “cadena seqüenciada d’espais
lliures que formen una unitat”(2). Aquesta relació sinèrgica
entre l’activitat de la societat i el seu espai urbà s’ha anat
trencant a la “Societat Xarxa”(3) actual, havent se traspassat
molts dels tradicionals usos dels espais urbans cap als espais
digitals virtuals.
A partir de l’anàlisi dels paràmetres que defineixen els
actuals espais públics físics i els digitals, podem definir els
paràmetres necessaris per poder proposar la seva hibridació,
com a eina de creació d’uns espais urbans col·lectius que tornin
a respondre a les necessitats de la societat de la informació
actual i futura. Aquest exercici implica una profunda revisió
del rol dels espais col·lectius, així com, una inevitable i
radical transformació del rol dels arquitectes, tradicionalment
encarregats del disseny d’aquests espais.
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Per un costat, els espais públics físics es poden definir per
diferenciació de la resta de components que conformen el sistema.
Es el concepte de la “différ(a)nce”(4), que afirma que cada part
d’un sistema s’identifica per diferenciació de la resta de les
parts, de forma que s’entén només formant part indispensable
d’aquest sistema. Per tant, podem definir els espais públics
físics com a una cadena seqüenciada de llocs que esdevenen una
part indivisible del sistema urbà, que solament tenen raó de
ser com un node de la “topologia urbana”.

Fotograma de Metrópolis de Fritz Lang, 1927

Per altra banda, considerem com espais procomuns digitals
tots aquells entorns virtuals organitzats sota forma de xarxa
distribuïda, a la que els productors, consumidors i prosumidors
d’informació actuen com a nodes de la xarxa. Per tant, es tracta
de xarxes socials basades en Internet, i no d’Internet en quan
a xarxa. Una xarxa social es “una construcció abstracta, basada
en les relacions entre individus, seguint certes afinitats”(5),
on es poden definir diferents tipus de relacions (relacions
de reciprocitat, relacions redistributives, i relacions de
mercat), que acaben produint diferents tipus de xarxes (formals,
informals, jeràrquiques o horitzontals)(6).
Les xarxes socials basades en Internet son principalment
xarxes horitzontals i distribuïdes, on cada individu actua
com a node de la xarxa. Donat que no existeix coneixement
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sense informació, i donat que aquesta esta organitzada en
xarxa, es pot concloure que a la Societat de la Informació,
el coneixement també s’organitza en xarxa(7). Seguint aquesta
idea, el coneixement i la informació compartits son el pas
principal cap a una intel·ligència col·lectiva, distribuïda,
coordinada i actualitzada en temps real(8). Per tant, avui en
dia, es als espais digitals, en quan xarxes de coneixement
global, on s’exerceix el intercanvi d’informació necessari per
a la “creació col·lectiva”(9).

Mapejat de les relacions de LinkedIN d’un usuari, agrupades per afinitats professionals.
Font: Relja Ferusic, via LinkedIN Labs - InMaps

Analitzant alguns paràmetres com propietat, organització en
xarxa, escala, us, límits, re-configuració o mutabilitat, que
defineixen el comportament de cadascun dels espais tractats, es
pot arribar a definir i proposar el funcionament i el comportament
dels espais col·lectius híbrids físico-digitals.
En aquest sentit, pel que fa a la propietat i gestió dels espais,
l’espai físic es un espai col·lectiu, “on tot ciutadà te dret
a circular, estar i fer, en contrast amb l’espai privat”(10),
però en canvi es de titularitat i gestió pública, es a dir
que no pertany directament a la societat d’usuaris, sinó a una
institució pública sobre la que els usuaris no tenen un control
directe. Aquest fet implica un conflicte entre els usuaris de
l’espai i la institució gestora del mateix.
En canvi, els espais digitals poden tenir diferents titularitats,
però en el seu conjunt conformen un be comú d’us col·lectiu. Per
tant es tracta d’un procomú, “aquelles coses que heretem, creem
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conjuntament i preservem per a les futures generacions”(11),
on el seu valor no es econòmic, sinó que es quelcom “arrelat
a les comunitats i les seves relacions socials”(12). En aquest
sentit, els espais digitals es poden englobar dins de bens
col·lectius no tangibles de la “esfera pública”, com a bens
comuns de tothom(13), gestionats pel col·lectiu d’usuaris.
Per tal de recuperar la propietat col·lectiva dels espais
urbans, la hibridació dels espais físics amb els digitals
aporta les eines digitals necessàries per a la òptima gestió
cooperativa d’aquests espais(14), com a bens comuns, facilitant
la participació ciutadana en temps real. Precisament la
consideració dels espais urbans com a bens comuns, o procomuns,
esdevé una alternativa real al la propietat privada o pública
en la que s’han basat el capitalisme i socialisme actuals(15).
A nivell del tipus d’organització, tant els espais físics
com els digitals formen part de sistemes organitzats en
xarxa. Donat que aquestes xarxes poden ser centralitzades,
descentralitzades o distribuïdes, es poden agrupar com a
xarxes jeràrquiques, en el cas de les dues primeres, o
horitzontals, en el cas de la distribuïda. Els espais físics
per la seva pròpia condició s’organitzen sempre en xarxes
jeràrquiques, ja siguin centralitzades, com per exemple els
models sectorials(16), o be descentralitzades, com per exemple
els models plurinuclears (17).

Modelos de distribución de redes: centralizada, descentralizada y distribuida.
Buckminster Fuller. Gràfic: Relja Ferusic
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En canvi els espais digitals de xarxes socials basades en
Internet s’organitzen en xarxes distribuïdes, on cada usuari
representa un node de la xarxa, connectat a tota la resta
d’usuaris de forma horitzontal. Aquestes xarxes distribuïdes es
consideren escalables i amb alta tolerància a errades, de forma
que les podem considerar com a xarxes mutables i autosuficients,
que sobrepassen en eficiència fins i tot a les xarxes fractals
descentralitzades que es reprodueixen en forma de rizoma , com
per exemple el mateix Internet.

Mapeado de Twitter relacionando las comunidades físicas y virtuales de los usuarios en EEUU y
la Baía de San Francisco. Author: Eric Fischer. Fuente: http://www.fastcodesign.com

A partir del cartografiat de xarxes socials basades en Internet,
a nivell de software, obtenim aquestes xarxes distribuïdes
horitzontals que funcionen sobre la infraestructura d’una xarxa
descentralitzada però jeràrquica, a nivell de hardware, que
es l’Internet. De la mateixa forma, la hibridació dels espais
físics amb els digitals implica una superposició dels dos tipus
de xarxes, amb organitzacions diferents, però on els seus
nodes formen part de dos espais topològics diferents. Aquest
fet permet als espais híbrids superar les limitacions de les
xarxes dels espais físics, permetent la interconnexió dels
espais urbans a un altre nivell, de forma mes horitzontal i
democràtica.
En relació l’escala, els espais públics físics funcionen des
de la escala d’un barri, passant per la escala de la ciutat,
fins a la escala metropolitana. Així es pot afirmar que el seu
àmbit abasta des de la escala hiper-local fins a la escala
local. Aquest fet sovint implica un defecte de relació entre la
escala de l’espai i la escala dels usos i activitats que s’hi
desenvolupen.
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Glocal, relación entre escalas hiper-local, local y global. Gràfic: Relja Ferusic

En canvi, els espais digitals funcionen tant a escala local com
global, sense restriccions físiques. Es per això que el coneixement
i la informació locals sovint s’expandeixen a nivell global, així
com el coneixement global arriba a cada racó del mon, a nivell
local. Aquest fet comporta un desenvolupament del coneixement
global i de la intel·ligència col·lectiva(19).
En el cas dels espais híbrids, la superposició de l’escala local
dels espais físics i de l’escala global dels espais digitals
fa que aquests funcionin a escala glocal(20). Aixó implica un
apropament del coneixement global fins a nivell local, a la vegada
que afavoreix la difusió del coneixement local a escala global,
procés que promou la creació col·lectiva(21), la preservació de
cultures locals i la difusió de valors i conceptes globals, com
per exemple la democràcia. En aquest sentit es molt il·lustratiu
el cas d’hibridació espontània que va esdevenir la protesta pro
democràcia a la plaça Tahrir a Egipte, a l’any 2011.
Pel que fa a l’ús, històricament, l’espai públic era per una banda
el lloc per a l’activitat política i intercanvi d’idees, com
l’àgora grec o fòrum romà, i per l’altra, espai per l’activitat
comercial i intercanvi de bens, com el zoco àrab. L’economia del
capital, imperant avui en dia necessita de l’espai públic per al
seu funcionament. S’ha establert un ús predominantment comercial
d’aquests espais, que han deixat d’exercir com espais polítics o
socials, i han passat a ser eines públiques per al benefici privat.
Per altra banda espais digitals, en quant xarxes globals
d’informació i coneixement, han esdevingut els llocs on es
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desenvolupa l’activitat política i el intercanvi
sostraient-li aquest ús als espais físics.

d’idees,

Per aquest motiu, la hibridació proposada entre els dos tipus
d’espais, retornaria als espais urbans el seu caràcter d’espai
polític i social, que ha de conviure amb la, ara predominant
activitat comercial. El fet de que es tracta d’espais que actuen
a escala global, la lliure circulació d’idees i coneixement per
aquestes xarxes d’espais híbrids esdevindrien la garantia per
la autèntica democràcia(22).
A partir de l’anàlisi del comportament dels espais col·lectius,
davant d’alguns límits, es pot afirmar que els espais físics
es troben acotats als seus límits físics, i en conseqüència,
als seus límits proxèmics(23) i estètics(24). En canvi, per la
pròpia absència de limitacions físiques, els espais digitals es
troben influenciats tan sols pels seus límits estètics. Donada
la flexibilitat d’aquests últims, es pot afirmar que la decisió
de creuar el límit als espais digitals, mes que un tema estètic,
acaba sent tan sols un tema ètic.
Environmental Transformers, Haus Rucker Co, 1968
Fuente: http://blog.fabric.ch

Personal Environment, Archigram, 1968
Fuente: The Archigram Archival Project		
http://archigram.westminster.ac.uk

Els espais col·lectius, mes enllà de la seva definició geomètrica,
han d’esdevenir un fet cultural , un espai social i polític
per tal de ser incorporats a l’ecosistema i evitar quedar-se
amb la condició de No-Lloc(25). Aquest procés de topogènesis(26)
s’assimila a les fases narratives d’un text literari, la semiòtica
dels processos arquitectònics(27), on desprès de la pre-configuració
i configuració, els espais col·lectius es sotmeten a re-configuració
per part del col·lectiu i la societat. Els espais físics tan sols
poden ser acceptats, o be, refusats per la societat, es a dir,
assimilats com a llocs dins del sistema, o bé deixats al marge com
a no-llocs, resultant en una anomalia perjudicial per l’ecosistema
urbà. En canvi els espais digitals, en cas de no ser acceptats,
·9·

son eliminats, o be, modificats i actualitzats. La iteració
d’aquest procés dona com a resultat pràcticament la integració
de la totalitat dels espais digitals. Es per aquest motiu, que
els espais híbrids, gràcies al seu component digital, han de
poder garantir la seva re-configuració positiva per part del
col·lectiu dels usuaris, i per tant, la seva correcta integració
al sistema topològic urbà.

Diagrames esquemàtics comparatius de l’algoritme de reconfiguració d’un espai físic i
un espai híbrid. Gràfic: Relja Ferusic

El paràmetre que pot garantir aquesta integració d’un espai
col·lectiu dins d’un ecosistema canviant, es la seva mutabilitat,
es a dir, precisament la seva capacitat responsiva i adaptativa
al medi. Es obvi que els espais públics físics, pel simple fet
que son físics, no son mutables a curt o mig termini. En el punt
oposat es troben els espais digitals, que son re-configurats
i adaptats a les noves condicions gairebé en temps real. Els
espais híbrids, en canvi, es trobarien en un punt entremig,
on la seva mutabilitat dependria, per una banda, de la seva
capacitat de processar la informació procedent de l’ecosistema,
extrem que depèn del dissenyador dels processos, i per altra,
la seva capacitat física de adaptació, extrem que depèn de les
tecnologies utilitzades.

Diagràma de “feedback” al Fun Palace Gordon Pask, 1962
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Es justament en aquest punt, com a resposta a la problemàtica
tractada, on entra en joc la re-definició del rol de l’arquitecte
en relació als espais col·lectius híbrids. Assumint el fet que
els espais urbans híbrids necessiten d’un processament constant
en el temps de les dades proporcionades pels seus usuaris, per
tal de mantenir la seva capacitat adaptativa i seguir formant
part del ecosistema, podem afirmar que el rol de l’arquitecte
també canvia dràsticament. Enlloc d’un dissenyador d’espais, si
parlem d’un entorn top-down, o be, enlloc d’un facilitador, si
parlem d’un entorn bottom-up, l’arquitecte hauria d’esdevenir
“dissenyador de processos d’espai urbà”, processos necessaris
perquè un espai sigui capaç de re-configurar-se, mutar i adaptarse, per tal de garantir la seva vigència i utilitat al llarg
del temps.

Esquema de processament d’inputs de lespai urbà. Gràfic: Relja Ferusic
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Per tant, parlem de processos cibernètics(28) no lineals, aquells
que regeixen un sistema, i la relació entre les diferents
parts del mateix i els seus usuaris, processos que hauran
d’estar dissenyats per l’arquitecte, però a la vegada prou
autònoms per no necessitar-ne la seva intervenció al llarg del
temps. L’arquitecte dissenyarà aquesta gramàtica generativa
transformacional(29), un llenguatge capaç de generar resultats
arquitectònics possibles de predir y validar sota l’aplicació
de lleis programades. Un conjunt d’algoritmes capaç de processar
les dades del ecosistema en temps real i obtenir-ne la resposta
òptima de l’espai urbà, garantirà que aquest espai híbrid
continuï sent un node actiu de la topologia urbana.

Cartografiat de l’informació al terminal de Yokohama
FOA, Farshid Moussavi, Alejandro Zaera-Polo. 2000 - 2002

Sota aquest escenari, per tal d’il·lustrar-ho amb exemples
tangibles, es podrien avançar al menys tres estratègies
tecnològiques: per una banda les estratègies low-cost, que
permeten la mutabilitat de l’espai pel simple fet de que aquest
es efímer i de baix cost, i per tant fàcilment re-processat;
per altra banda, estratègies high-tech, que es basen en l’ús de
sistemes mecànics; o be una combinació de les dues anteriors,
que passaria per l’ús de materials intel·ligents responsius.
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Space Shift. Computer Aided Architectural Design (ETHZ) and the Swiss Federal
Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA).
Font: http://caad-eap.blogspot.com.es/

Finalment podem definir l’espai col·lectiu urbà híbrid com
l’espai resultant de l’hibridció dels l’espais urbans físics i
els espais col·lectius digitals. Es un espai urbà col·lectiu,
autogestionat pels usuaris. Es un espai polític, organitzat
en xarxa distribuïda a escala glocal, que contribueix a la
inteligència col·lectiva. Es un espai amb límits proxèmics i
estètics flexibles. Es un espai que esdevé un node de la topologia
urbana, que muta i es re-processat en temps real segons els
canvis del seu ecosistema, per mitjà de processos i tecnologies
adaptatives i responsives, programades pel dissenyador de
processos de l’espai urbà (arquitecte).
· 13 ·
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