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Podemos declarar que uma cidade é bonita ou não? 

Será que uma cidade pode se apresentar como 

um quadro? Para que ela possa parecer assim, 

deve haver um ou mais pontos de vista dos quais 

o olho seja capaz de se desfazer dos preconceitos 

do olhar. Os critérios de beleza de uma cidade são 

tão baseados na presença de monumentos que a 

aparência de sua majestade coloca as razões de sua 

soberania nos rastros imortais de sua história. Uma 

cidade anteriormente considerada feia provoca o 

anticonformismo do olhar já que coloca em perigo 

os clichês da sua magnificência patrimonial.

Saint-Dizier é muitas vezes escolhida pela mídia 

para mostrar o que pode ser chamado de “declí-

debates
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nio urbano”. E não é difícil se colocar em cena uma 

certa miséria da vida social, em um cenário triste: 

basta escolher um casal de idosos que expres-

sam a sua nostalgia por um passado florescente, 

e alguns jovens, que, desiludidos, declaram que 

não têm perspectiva de um futuro alegre. Assim, 

o tempo presente é retratado como um reflexo 

de um desastre fatal. E, para aumentar a visão de 

um ambiente lúgubre, imagens de tristeza urba-

na não faltam, especialmente, se chove no dia 

das filmagens. Algumas sequências de arquivos 

revelarão o entusiasmo coletivo dos bons velhos 

tempos, quando todos os habitantes, muito mais 

numerosos, iam ao trabalho de bicicleta, sob um 

sol brilhante. A voz de jornalistas, nesta época, 

tinha um tom inflamado para anunciar o progres-

so da modernidade. Agora só lhes resta um tom 

de compaixão para acompanhar a ladainha de 

um péssimo estado de saúde de uma cidade que 

não se recuperará mais. Intencionalmente escon-

dendo todos os sinais de renovação, e mais ainda 

aqueles que mostram uma ligação singular com a 

cidade, a apresentação da mídia da catástrofe la-

tente se impõe como uma evidência, ela pretende 

dizer e fazer ver “o que é”.

Quando ouvimos uma mulher dizer que a rua que 

ela prefere, é aquela que vai conduzi-la para outro 

lugar, diante de uma tal vontade de fuga, a cidade 

ri. Como fugir de uma cidade que não para de nos 

escapar? Mas nem todos apreciam a ironia da pró-

pria sorte. Pois é aqui, no número 32 da rua do Dr. 

Mougeot que viveu por algum tempo, Edmond 

Haraucourt, o autor de uma das frases mais famo-

sas: “partir, é morrer um pouco.” E, se seguimos o 

Rondel de l’adieu: “é morrer para o que amamos: 

deixamos um pouco de nós mesmos em todos os 

momentos e em todos os lugares.” Basta dizer que 

o paradoxo do Bragard (nome dado aos habitan-

tes de Saint-Dizier) é de gozar, sem confessar, da 

sensação de seu próprio exílio.

Em que ordem praticar o nosso olhar? Se os es-

paços urbanos são distintos, eles se sobrepõem 

e nos convidam a seguir um caminho mais calei-

doscópico. Neste percurso, respondendo a nossa 

escolha aleatória de direções a seguir, o antigo 

traçado de uma estrada nacional que, em muitas 

cidades francesas, sempre se mostrará como a es-

pinha dorsal na origem de um esqueleto urbano. 

Analogias entre uma cidade e um corpo revelam 

quanto o orgânico se impõe como a figura discreta 

de uma coesão subjacente que nunca desaparece-

rá. A percepção de uma cidade depende de uma 

certa estranheza, pelos efeitos cenestésicos que 

ela provoca. A cidade é antes de tudo um enigma. 

Percorrer Saint-Dizier. Mais de 10.000 pessoas 

deixaram a cidade. Quando você volta a um local 

para ver como ele mudou, ficamos surpresos em 

constatar que a própria cidade se encarrega de 

sua transformação. Prefeitos e vereadores deci-

dem todos os trabalhos de urbanismo, mas, sur-

preendentemente, a cidade lhes escapa enquanto 

“paisagem urbana”. Ao norte da cidade, além do 

canal do rio Marne, a Estação de Trem de Saint-

-Dizier se apresenta como um cul-de-sac. Nas som-

bras da Praça do Marechal Leclerc, o monumento 

aos mortos é o trabalho de um escultor, Georges 

Saupique, cujo reconhecimento público, entre as 

duas guerras mundiais, se deve à fabricação da 

famosa Marianne, encontradas em todas as prefei-

turas. Lá começa a Avenida de Verdun que passa 

pelo canal para chegar na Rua François 1er. Os ter-

renos próximos das ferrovias que prolongam a es-

tação ferroviária contrastam com o centro náutico 
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e com a torre Miko, símbolo do desenvolvimento 

industrial da cidade, agora transformado em em-

blema da vida cultural e sinal da metamorfose 

bem sucedida de uma antiga fábrica. Miko, o es-

quimó conhecido no mundo inteiro!

Rua dos Pressoirs, em frente ao mercado de pul-

gas chamado pelo nome sonhador de L’île aux tré-

sors, nós encontramos Francis, um aposentado ex-

-funcionário fiscal que viveu por 20 anos no bairro. 

Nascido no Pas de Calais (região ao Norte da Fran-

ça), ele ainda sente que as pessoas do Leste são 

mais “fechadas”. Começamos nossa caminhada 

pela rua que leva à Praça Mauguet, ladeada de 

edifícios do século XIX. Nós andamos pelas ruas 

tortuosas, que são chamadas de voyottes porque 

as casas são em vis-à-vis, tão próximas umas das 

outras que as pessoas ali só podem ser voyeurs. 

Paramos na frente da casa Parcollet, a mais antiga 

do centro da cidade, Francis lembra da lenda do 

incêndio de 1715: a filha do padeiro, o Sr. Lepot, 

foi surpreendida por seu pai quando chegou de 

madrugada após uma noitada. O pai, ao bater na 

filha, deixa escapar a vela cuja chama se espalha 

rapidamente, destruindo uma parte do centro da 

cidade. O relato de Francis é interrompido pela 

música rap que se ouve de um carro estacionado. 

Damos apenas mais alguns passos e chegamos às 

ruínas carbonizadas de uma casa, ele nos diz sor-

rindo que não se trata do incêndio de 1715, mas 

de um outro, muito mais recente. “Toda vez que, 

por aqui, vocês vêm buracos, são casas que foram 

destruídas pelo fogo”. Nós seguimos a ruela dos 

Jardins, e chegamos na casa dele, e na frente, ve-

mos os escombros de uma casa. De novo o fogo! 

“Esta pegou fogo em plena luz do dia, nos expli-

ca ele, Saint-Dizier é uma cidade muito nervosa, 

quando há barracos abandonados, que estão ali 

há muito tempo, e que estão em mau estado, eles 

acabam em cinzas”. Nós sempre podemos imagi-

nar que as ruelas são cúmplices desta propagação 

do fogo como o são dos marginais que tentam se 

esconder de uma perseguição policial.

A busca de vestígios de construções antigas se-

ria uma obsessão contemporânea como se fosse 

necessário tornar visíveis os fragmentos do que 

já foi? Eu me perguntei se o olhar de um cidadão 

não seria mais estimulado pelo desvelar da imagi-

nação do que não é visível, mas que poderia ser. 

O que já está lá, em potência, e que forma uma 

representação possível da história da cidade pe-

los relatos fantasiosos e singulares de seus habi-

tantes. O olhar dado para uma paisagem urbana 

se alimenta dos enigmas que produz o que não 

é visível e, que cada relato torna, à sua maneira, 

“quase visível”.

Saint-Dizier não tem um centro. Uma cidade fran-

cesa pode existir sem ter um centro? Muitos arqui-

tetos contemporâneos consideram que o “centro” 

não é uma necessidade absoluta, que as aglome-

rações estão se desenvolvendo de maneira poli-

mórfica. Tóquio tem sido frequentemente citada 

como uma metrópole que não tem centro. Roland 

Barthes falou de um “centro vazio”. Um centro fic-

tício cujo contorno foi traçado pela linha circular 

do metrô, que liga os bairros mais reputados. Mas 

por que essa obsessão com o centro? O centro his-

tórico serve assim como o florão de muitas cida-

des europeias. Curiosamente, os pictogramas nas 

placas que os anunciam, tanto na estrada quanto 

na própria cidade, são a tal ponto idênticos, que 

poderíamos pensar, ao olhar simplesmente os 

anúncios, sem entrar para visitá-los, que todos os 

centros históricos são semelhantes.
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O governo municipal tentou produzir um “efeito 

de centro” mais determinado ao criar uma área se-

mipedestre em torno do prédio da prefeitura. As 

ruelas foram reabilitadas, as fachadas de casas e 

pequenos prédios foram renovadas, este proces-

so de requalificação do espaço urbano teve como 

objetivo produzir a representação comum de um 

centro. Esta parte do espaço urbano resignifica-

do como “centro’ está configurado pelas marcas 

de sua territorialidade graças à pavimentação do 

piso, aos postes de iluminação, aos blocos de con-

creto ligados por correntes... Em suma, todo o ar-

senal de mobiliário urbano, que acaba sugerindo 

a sua representação. Para que este centro possa 

existir, para que ele possa emergir no campo de 

visão dos cidadãos ou dos raros turistas, ele deve 

ser formado por elementos já visíveis em todos os 

outros centros de cidades. Esta panóplia de sinais 

é suficiente para impor o fato consumado de sua 

existência. E, curiosamente, os habitantes da peri-

feria parecem satisfeitos de ter agora um centro re-

conhecível, mesmo se este possa parecer artificial.

O prédio da Prefeitura, do século XIX, seria o prin-

cipal símbolo desta “centralidade descentrada”? 

Uma cidade heteróclita, caleidoscópica, só pode 

ter um simulacro de centro, ela não precisa de um 

umbigo a partir do qual a cidade se desenvolveria 

no espaço. Na mesma praça, foi inaugurado em 

1905, o monumento comemorativo da batalha de 

1544 em que a cidade de Saint-Dizier resistiu ao 

exército do imperador Charles-Quint. Esse bron-

ze, encomendado pelo Capitão Gény, foi realiza-

do pelo escultor René Phileas Carillon. Além dos 

três comandantes, o Conde de Sancerre, o capitão 

Lalande e o engenheiro Marini, em primeiro pla-

no, e os resistentes, os soldados, as mulheres e as 

crianças no segundo plano, uma jovem mulher se 

destaca como o símbolo de coragem desta “brava 

gente” que salvou a França. Nesta ocasião, a cidade 

foi condecorada com a Légion d’Honneur, que foi o 

coroamento do lema bragarde Regnum Sustinent. 

Diz-se hoje que muitas pessoas queriam deslocar 

o monumento para instalá-lo na entrada da cida-

de. Esta não é uma mera fantasia. Os habitantes de 

uma cidade seriam eles capazes de decidir a locali-

zação dos símbolos que formam a sua cidade?

No local de um antigo depósito de milho, um pe-

queno teatro italiano, recentemente renovado, 

como um estojo para joias, completa o “efeito de 

centro”. Os dois monumentos face a face, separa-

dos pela escultura imponente, formam eles pró-

prios um “palco italiano”, como vemos em muitas 

cidades transalpinas. Este é o lugar onde os cida-

dãos se encontram, e onde se concentra uma mul-

tidão feliz ou manifestante. Por si só, ele simboliza 

o que pode ser o espaço público. Saint-Dizier seria 

um bom exemplo da cidade que continua a se re-

estruturar sem parar, como se ao finalizar corresse 

um risco de um encarceramento urbano. Pode 

parecer inadequado para os “gestores urbanos” 

conceber que uma cidade possa não parar de se 

buscar. Em geral, a figura da conclusão inicia-se 

pelo centro, e a cidade continua a crescer na pe-

riferia. Como não há distinção real entre interior e 

exterior, a cidade de Saint-Dizier oferece a poesia 

de sua incompletude.

No final da rua principal, a entrada para Vert-Bois, 

uma das primeiras cidades novas na França, que 

se tornou conhecida pelo pórtico concebido 

no meio de um conjunto habitacional em arco 

que deveria indicar a passagem para a periferia. 

A Igreja de Saint-Martin-de-Gigny (século XV e 
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XVI) é o coração da Praça Charles de Gaulle, que 

antigamente se chamava Praça Victor Hugo. Por 

muito tempo, eu pensei que ela estava afundan-

do no chão como um símbolo do naufrágio de 

um monumento. Um grande edifício aberto do 

interior por um portal que dá acesso ao bairro 

de Gigny corresponde à curvatura do círculo que 

forma a parte mais importante do perímetro da 

praça. Os edifícios mais recentes foram construí-

dos seguindo o arco em círculo e traçando cortes 

em ângulo reto a partir dos quais outras artérias 

começam. No projeto inicial do arquiteto, outros 

grandes conjuntos habitacionais muito mais altos 

deveriam ser erguidos em torno da praça para 

formar um círculo completo. Até o momento dos 

canteiros atuais, esta igreja pode parecer inaces-

sível, especialmente pela rotatória de carros que 

a isola. Eu pensei no sonho de alguns arquitetos: 

construir um edifício numa cratera, cercada de 

prédios com varandas de onde se teria uma vista 

em contre-plongée.

Se a própria ideia de periferia não faz muito sen-

tido, devemos pensar que a cidade carece de uni-

dade, de densidade, porque ela é estendida ou, 

ao contrário, que a unidade existe porque não há 

nem centro nem periferia? A aparente homoge-

neidade do espaço urbano se sustenta pela sur-

preendente interpenetração entre um centro, que 

não é um, e da sua periferia. Seria este o segredo 

desta cidade que oferece ao olhar uma constela-

ção de pontos de vista? Usando um caleidoscópio 

cujos fragmentos representariam partes da cida-

de, eu me pergunto se o olho não reconheceria 

uma homogeneidade surpreendente na sua con-

figuração. Tal seria o paradoxo singular: a coesão 

urbana seria resultante de sua heterogeneidade.

Nós queríamos chegar ao Parque do Jard e to-

mar a velha passarela que atravessa o rio Marne. 

Entramos no parque, caminhamos até o Marne. 

Seria aquela uma paisagem que nunca mudaria? 

O caminho tortuoso, acidentado, que levava até a 

passarela parecia escapar de qualquer projeto ou 

planejamento. A obsessão contemporânea de criar 

paisagens, onde já há uma paisagem existente, ter-

mina por impor a mesma visão de ordenamento 

de um cenário. Encontramos um pescador que se 

queixou de não pegar peixe algum, eu perguntei 

por que ele não estava no lago do Der, e ele me 

disse que, embora ele voltasse de mãos vazias, ele 

preferia permanecer ali. Chegamos à ponte que 

parecia bem longa com parapeitos de ferro, enfer-

rujados, quase em ruínas. Ela se esticava como um 

braço deformado acima do rio, cuja água perma-

necia calma neste dia de sol. Lembrei-me de uma 

imagem de histórias em quadrinhos: alguém es-

tende o braço para dizer olá e seu braço se alonga. 

Em seguida chegamos ao hospital onde eu vinha 

muitas vezes visitar pessoas que eu conhecia. Não 

havia mais ninguém. Ele teve que ser esvaziado. To-

dos os serviços foram transferidos para um hospital 

novo que logo se tornou o orgulho da cidade, nes-

te momento em que os serviços públicos são tão 

depreciados. Janelas e portas condenadas, vidros 

quebrados, placas quebradas... um hospital des-

pido. Sentamos em um banco de concreto que já 

estava esverdeado, eu evitei imaginar neste vazio 

os clamores dos pacientes que tinham sofrido ali.

Saímos do hospital, ainda passamos por cima do 

rio Marne. Contornamos a única parte restante 

das muralhas do castelo, florão patrimonial da ci-

dade. Eu queria voltar pela rua do Cais Ornel. Lem-

brei-me dos versos de Robert Desnos: “O caminho 
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por onde eu vou / não será o mesmo quando eu 

voltar.” Um projeto arquitetônico pretende trazer 

de volta este rio – o Ornel – e seu traçado até o ca-

nal. Esta rua me impressionou, eu senti novamen-

te a água que flui debaixo dos meus pés, eu não a 

ouvi, ao contrário do que ocorre nas megacidades, 

a vida subterrânea permanecia misteriosa e invisí-

vel. É verdade que em muitas cidades, a obsessão 

francesa é em criar o efeito de uma pequena Vene-

za... No final desta rua na beira do canal, tivemos 

uma visão ideal da cidade como uma apreensão 

de sua história urbana. Após a ponte da Rua André 

Thiriet, este poeta esquecido, a cidade parecia se 

estender em circunvoluções, como se ela tivesse 

nascido dela mesma. Pensei nesses raros animais 

que a natureza tinha feito capaz de se reproduzir 

sem acasalamento. Uma partenogênese urbana? 

Eu nunca poderia escrever essa palavra, se eu não 

tivesse sentido ali como a metamorfose de uma 

cidade não depende exclusivamente da mão do 

homem. Vários habitantes insistiam no fato de 

que “não se sentia ali um corte na aglomeração ur-

bana”. Saint-Dizier le Neuf (chamada de Vert-Bois) 

já era uma parte antiga da cidade, ainda mais que 

a configuração do centro foi tardia, este só surgiu 

para indicar uma anterioridade que corria o risco 

de ser esquecida. Um bom exemplo de fissão ur-

bana. De costas para o canal, nossos olhares quase 

adotaram o campo de visão de um sapo (rotação 

de 360   graus), não estaríamos perdidos em uma 

fita de Moebius? Esta fita tem a particularidade de 

provocar no olhar o desaparecimento da distin-

ção entre a face interna e a face externa. Nunca se 

sabe nesta cidade se estamos dentro ou fora. Per-

to de uma árvore, num pequeno bloco de concre-

to que, tornado esverdeado com o tempo, parecia 

uma pedra, uma menina estava sentada, com um 

caderno aberto em suas coxas, com fones nos ou-

vidos. Nós nos aproximamos dela e perguntamos 

se ela estava feliz por estar lá. Nossa pergunta po-

deria parecer um tanto ridícula, sobretudo porque 

tivemos que repeti-la mais uma vez, quando ela 

retirou seus fones de ouvido. Ela adorava a cida-

de de Saint-Dizier, ela se sentava todos os dias no 

mesmo lugar durante um momento do seu dia. 

De lá, ela sentia, ao mesmo tempo na cidade, e 

fora dela.

NOTAS

1 O presente texto é um resumo, feito pelos próprios autores, do 
livro Ecrire la ville: Saint-Dizier, de Henri-Pierre Jeudy e Maria-
Claudia Galera. Saint-Dizier fica na região da Haute-Marne na 
França.
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