
TEMA 06.- Les ciutats portuàries i la 
seua dimensió mediterrània com a 

espai d’acollida 
 

Assignatura 32074 del 
GRAU EN HISTÒRIA 
Prof. J.M. Santacreu 



Els orígens de la ciutat portuària 
mediterrània: sorgida en el món fenici i 
grec i desenvolupada en el món romà 

 
• Les primeres xarxes 

portuàries en el món antic: 
la dicotomia poblament/comerç i 
el desenvolupament de la 
complexitat.  

• L’expansió del model de 
ciutat mediterrània dels 
imperis: la noció i creació de 
l’estructura imperial sobre la 
cèl·lula organitzativa bàsica dels 
models mediterranis de ciutat-
estat (Alexandre i Roma).  

Tipologia de ciutats creades 
pel món clàssic:  

• La ciutat territorial: 
Barcelona, Marsella, Corint, 
Milet, Narbona o Torí. 

• La ciutat cruïlla de 
cultures: Damasc o Tunis. 

• La ciutat de prestigi i 
objectiu de pelegrinatge: 
Pèrgam, Atenes, Alexandria o 
Roma (posteriorment: Jerusalem i 
la Meca). 



Dos conceptes llatins bàsics 
absorbits pel terme ciutat 

Civitas: cos social / 
comunitat urbana / 
conjunt de ciutadans / 
convivència civil: 
Abasta els àmbits jurídic, 
econòmic i social. 

 
Civilització / civilitzar. 
+ Cives: ciutadà. 

Urbs: espai físic / lloc 
d’assentament / lloc de 
residència / fortificació 
emmurallada: 
Abasta la realitat física de 
les construccions i la seua 
disposició. 
 
Urbanisme /urbanitzar. 

 



El trencament de les ciutats del món clàssic 
com a conseqüència de les migracions 

germàniques i l’expansió de l’Islam 
 
• 1. L’alteració de les xarxes 

comercials, de les 
estructures polítiques i 
del models culturals 
existents.  

 
• 2. L’escissió de la mar 

Mediterrània en tres 
àrees: la grecobizantina, la 
islàmica i la cristianollatina. 

Els canvis segons les àrees: 
 

• En la grecobizantina: la continuïtat 
de la ciutat clàssica. 

• En la islàmica: la revitalització de 
ciutats preexistents com Alexandria 
o Damasc i la creació de ciutats 
noves que conformen una xarxa 
comercial intercontinental (el Caire, 
Kairouan, Tunis, Bugia, Alger, Fez o 
Tlemcen). 

• En la cristianollatina: la 
ruralització i la cristianització de les 
ciutats. 



L’evolució diferenciada de les ciutats en les 
tres àrees durant la baixa edat mitjana 

1. El renaixement urbà d’Occident 
amb la burgesia (“l’aire de la 
ciutat fa lliure”):  

• 1. Dos models de ciutat: els centres 
comercials (Gènova, Venècia o Ciutat de 
Mallorca) i els centres manufacturers 
(Florència, Siena, Lucca o Perpinyà). 

• 2. Les conseqüències dels avanços 
territorials de les societats feudals 
cristianes i l’agressivitat mercantil dels 
catalans, italians i provençals: la 
decadència de la ciutat islàmica al Mediterrani 
occidental. 

• 3. Els projectes renaixentistes de reforma 
urbana: més arquitectònics que urbanístics. 

2. L’asfixia de l’economia de les 
citats bizantines a causa de: 

 
• L’avanç territorial dels turcs a 

l’Anatòlia, l’Egeu i els Balcans.  
• L’establiment de colònies 

d’occidentals, de genovesos i de 
venecians. 
 

 

3. Les ciutats del coneixement i 
de la fe islàmica (Alexandria, el 
Caire o Damasc). 



Les bases de les ciutats modernes 
europees de l’occident de la Mediterrània 
• Un comerç pacífic i regulat 

(consolat de mar)  
• La banca (Barcelona: taula 

de canvi) 
• La comptabilitat  (Milà i 

Llombardia: llibre de doble 
entrada) 

• La moneda transurbana 
(tàler) 

• El temps artificial (Vicenza: 
rellotges a les places 
públiques) 

 
 
 

• El creixement d’unes 
burgesies patrícies potents i 
autònomes davant dels 
govern centrals (Consell de 
Cent, fanariotes grecs, 
Signoria).  

• La teoria republicana 
burgesa de la Politeia 
(Macchiavelli, Guicciardini, 
Eiximenis, Ibn Khaldun). 



La decadència de les ciutats 
mediterrànies europees des del s. XVII  

• El desplaçament de la 
centralitat històrica cap a 
l’oest (dos factors: la 
conquesta otomana de 
Constantinoble i l’expansió 
europea per l’Atlàntic). 

• El trasllat de la iniciativa 
històrica al nord (La Hansa, 
les borses de Londres i 
Amsterdam, el Calvinisme). 

• L’excepció dels dos grans 
emporis meridionals amb 
vocació atlàntica: Lisboa i 
Sevilla, i la resistència de 
Venècia. 

• La decadència de les 
antigues repúbliques 
patrícies (Gènova, 
Florència, Ragusa), de 
Salònica otomana i València 
i Barcelona hispàniques.  



Els problemes seculars de les 
ciutats portuàries mediterrànies 

• El paisatge dels centres històrics va conservar (i 
conserva en molts casos) la forta personalitat 
diferencial d’arrels grecoromanes o aràbigues. 

• L’elevada densitat de població en espais 
emmurallats tancats, la manca sol i de 
ventilació, la inexistència de sanejament i els 
riscos de l’arribada de vaixells infectats van 
comportar la declaració reiterada d’epidèmies i 
malalties i la impossibilitat del creixement: pesta, 
còlera, febre groga, tuberculosi... 



A partir del s. XIX les ciutats europees 
van canviar com a conseqüència de: 

• La Revolució Industrial i la industrialització. 
• El naixement de l’estat nació sobre les ciutats 

autònomes, que els hi restarà poder polític. 
• L’enderrocament de les muralles, que va permetre 

l’extensió de la ciutat i el creixement poblacional. 
• Els plans d’eixamplament, que van perseguir 

prioritàriament la millora de les condicions 
higièniques i ambientals dels centres històrics. 



Però a les ciutats de la Mediterrània 

Les reformes urbanístiques del segle XIX van ser 
insuficients per a pal·liar el deteriorament 
ambiental urbà i els problemes higiènics 
derivats: 
•1. Epidèmies de còlera de 1834, 1854, 1865. 
•2. Epidèmies de febre groga de 1870 i 1885 
•3. La tuberculosi 
Mesures: Instruccions generals de sanitat s. XX. 



El naixement de l’estat nació sobre les ciutats 
provocarà algunes resistències a la Mediterrània  

• Barcelona: el catalanisme. 
• Milà reté la borsa. 
• N’Dragheta i la Camorra 

mantenen estructures 
antidemocràtiques. 

• Alexandria mantindrà el 
seu cosmopolitisme. 

• També surten nous 
centres: Tel Aviv 1909. 

Dues preguntes necessàries: 
 
• El factor bèl·lic és més 

propi de l’estat nació que 
de les ciutats? 
 

• La tendència cívica i 
comercial de les ciutats a 
estendre els seus 
contactes per tot arreu és 
un factor de pau? 



El desenvolupament d’un capitalisme 
d’enclavament també permetrà dualismes 

urbans significatius dins de les nacions  
Exemples de les dualitats ciutat 
administrativa i capital política 
versus ciutat burgesa industrial i 
comercial  independent: 

 
•Lisboa/Oporto 

•Madrid/Barcelona 
•París/Marsella 

 

• Roma/Milà 
• Atenes/Salònica 
• Ankara/Istanbul 

• Jerusalem/Tel Aviv 
• El Caire/Alexandria 

• Bengasi/Trípoli 
• Casablanca/Rabat 

 



El colonialisme exportarà a les ciutats 
nord-africanes nous elements urbanístics    

• Gran Bretanya a les ciutats d’Egipte. 
• Itàlia a les ciutats costaneres de Líbia. 
• França a les ciutats costaneres d’Algèria i 

Tunísia. 
• Espanya a les ciutats del Marroc i les 

possessions de Ceuta i Melilla. 
 

 



La ciutat del segle XX 

• La població urbana creix a causa del moviment natural positiu 
i de la immigració de zones rurals i estrangeres. 

• La Carta d’Atenes de 1933 proposarà la separació funcional 
dels llocs de residència, oci i treball abans inexistent. 

• L’alta pressió dels assentaments humans, la concentració de 
ports i d’infraestructures, l’edificació i el turisme, l’activitat 
econòmica, les segones residències generen metròpolis i 
conurbacions. 

• Però cap de les ciutats portuàries de la Mediterrània no està 
entre les 10 més poblades del planeta i són força acollidores.  
 



Característiques de la ciutat 
mediterrània acollidora 

• Ciutat compacta en el territori i multifuncional 
• Ciutat cosmopolita 
• Ciutat educadora 

• Ciutat humanitzada 
• Ciutat integradora 

• Ciutat naturalitzada 
• Ciutat productora 
• Ciutat saludable 



Ciutats portuàries més poblades de la Mediterrània  



Els principals problemes de les ciutats 
actuals de la Mediterrània 

• La tensió ciutat/camp i l’acolliment de la immigració 
del sud. 

• La sostenibilitat. 
Fets que amenacen les virtuts tradicionalment 

associades a la ciutat mediterrània:  
• Al nord, l’expansió incontrolada de l’ús del cotxe, el 

mercat de la segona residència i el sòl malgastat per 
un turisme intermitent.   

• Al sud i a l’est, la proliferació de l’habitatge informal i 
les promocions de comunitats aïllades per a rics.  

• Al nord, sud i est, la marginalitat. 
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