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Colin Ellard, neurocientífic cognitiu a la Universitad de Waterloo que col.labora estretament amb 

planificadors, arquitectes i dissenyadors urbans, és una de les màximes autoritats mundials a 

l’hora de dictaminar com reacciona una persona a un lloc, és a dir, els pensaments, emocions, 

sentiments i accions que posarà en marxa la seva presència a un entorn determinat. Una de les 

principals branques d’investigació en les que està immers el centre Urban Realities que dirigeix 

consisteix en el desenvolupament d’un kit d’eines lleugeres que permetrà mesurar l’experiència 

urbana. “Hem desenvolupat un mètode —ha declarat Collin Ellard—  mitjançant el qual impliquem 

a un conjunt de participants en unes passejades per la ciutat mentres registrem una gran quantitat 

de dades físiques i psicològiques -mesurem de tot, des de temes congnitius lligats a la memòria i 

la capacitat d’atenció al moviment ocular, i fins i tot les ones cerebrals. Aspirem a entendre els 

principis que expliquen com les variables en el disseny urbà incideixen en la psicologia humana. 

¿De quina manera ens afecta l’alçada dels edificis? ¿Quina és la quantitat òptima de natura que 

necessita una ciutat?”. 

Respecte a aquest darrer punt, serveixi el següent petit extracte per sumar motius de cara a 

llençar-s’hi a aquest llibre apassionant i discutir-ho després al klub: 

 

“Aunque la mayoría de nosotros vive en entornos que difieren mucho de los de nuestros 

ancestros, nuestros cerebros arrastran marcados trazos hereditarios que explican nuestras 

preferencias por determinados modelos -argumenta Ellard-. Parecemos estar programados para 

sentir atracción por la Naturaleza y parte del cableado cerebral responsable de esta inclinación es 



notablemente similar al involucrado en nuestro deseo de comida y sexo. Desarrollamos una 

preferencia innata por localizaciones que nos permiten ver aquello que está ocurriendo a nuestro 

alrededor (perspectiva) pero, al mismo tiempo, necesitamos sentirnos resguardados y protegidos 

(refugio). Estos deseos se manifiestan en espacios de todo tipo, por ejemplo en el modo en que 

privilegiamos los extremos sobre el centro en las zonas públicas”.  


