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ANNEX 

• Cof.laboracions i articles: La •Revista Catalana de Geografia• dona acolliment als 
seus col-laboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en 
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avanç de la geografia i les 

ciències de la Terra 
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu 

d'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la • Revista• 
La ·Revista Catalana de Geografia • publica lliurament les coJ.Iaboracions i articles 

seleccionats pel seu consell de redacció 

•Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la <<Revista Catalana de Geografia • 
Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209, telèfon (93) 218 87 58 

Tèlex : 98.471 ICCB 

• La • Revista Catalana de Geografia• és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la geo
grafia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre geogra-

fia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món en català 
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i han d ' incloure 
o adjuntar il ·lustracions o suggeriments d'iJ.Iustració abundants (una per a cada dues 
planes, com a mínim) . Els dits articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de 

10 ratlles com a màxim 
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar en 

cap cas els 5 fulls DIN-A4 d'extensió i no han de dur resum 
La direcció de la • Revista Catalana de Geografia. es compromet a examinar tots els 
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de llur 

publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article 
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai -la << Revista Cata
lana de Geografia• es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit hom 
vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques 

als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats 



EL PRESIDENT 

DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA Barcelona, 21 de novembre de 1985 

Estimat lector, 

La represa de 1' edició d'una revista en català d'àmplia 

tradició cientifica i divulgativa, és un motiu d'especial 

satisfacció. En ocasió de l'aparició del primer número 

de la segona etapa de la Revista Catalana de Geografia, 

cal desitjar-li, doncs, la bona sort de la continuïtat, 

que només el treball constant i la dedicació li poden 

atorgar. 

Aquesta revista que avui tots tenim a les mans està realit

zada per un Organisme de la Generalitat, l'Institut Carto

gràfic de Catalunya, i aixÒ és també motiu de compromis, 

ja que reflecteix la voluntat de conèixer i de donar 

noticia del nostre territori i dels seus problemes, i 

alhora serveix per aprofundir en l'estudi de les tècniques 

d'anàlisi territorial i de representació cartogràfica 

que hi són relacionades. 

Hem de saludar amb entusiasme iniciatives com aquesta 

que tant poden contribuir a la ciència i a la cultura 

catalanes i possibiliten que tots aprenguem a estimar 

amb fonament el nostre Pais. 

La Revista Catalana de Geografia ha d'esdevenir, amb 

el temps, un instrument bàsic que ens permeti continuar 

amb la tasca decisiva de formació d'una comunitat més 

moderna, tecnolÒgicament avançada i més viva i identificada 

amb el seu territori. 

Endavant, 

~-~ - --~ 
7 \ 

,_ 
Jordi Pujol 



GENERALITAT DE CATALUNYA 

EL CONSELLER DE POLÍTICA 

TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES 

Barcelona, 5 de desembre de 1985 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya, adscrit al Departament 

de Política Territorial Obres Públiques, presenta avui el 

primer número oficial de la Revista Catalana de Geografia a 

través de les paraules del Molt Honorable President de la Gene-

ralitat de Catalunya. 

L'objecte d'aquesta publicació no és servir d'òrgan difusor 

exclusivament de les activitats d'organismes oficials, sinó 

que pretenem enllaçar amb les inquietuds de tots aquells que 

treballin en bé del coneixement de les Ciències de la Terra, 

aplicades al territori de Catalunya, tal com poden ser els de-

partaments universitaris, centres de tecnologia aplicada i es-

tudi osos professionals en general. Esperem la col.laboració 

de tots ell s per tal de poder exposar conjuntament el s avenços 

dels quals, dia a dia, gaudim en aquest terreny, i així donar 

al públic català la informació que es mereix. 

,¿::-.~'-(] 
x&~~tà i Rib~" 
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EDITORIAL 

Hem volgut que aquest primer número de la segona etapa fos presentat per 
L'Honorable President de La Generalitat de Catalunya, Sr. Jordi Pujol, sempre 
amatent a la geografza, fet q'!e ens honra especialment. 

EL número 1 de La Revista Catalana de Geografia, corresponent al darrer 
quatrimestre d'enguany, dedica una atenció especial a la Garrotxa, una imatge 
de la part central de La qual iUustra la nostra coberta. Es tracta d'una imatge 
fotogràfica en peHícula d'infraroig en color, que fou presa el 4 de juny de 1983 
a uns set mil metres d'altitud, cosa que dóna una escala aproximada 1:45 000, 
en un vol de simulació de les futures imatges del satèl·lit SPOT fet per 
l'organisme francès CNES/GDTA. Hi apareixen clarament els cons volcànics: 
el del volcà de Santa Margarida, a la vora dreta de la fotografia, al sud de la 
carretera a Santa Pau; just al nord el Croscat, obert cap a ponent, amb la 
destrucció de les grederes al seu vessant septentrional; o els tres volcans d'Olot, 
el Montolivet a ponent de l'eixample Ma/agrida, el Montsacopa amb la capella 
de Sant Francesc i la Garrinada amb els seus dos cons; i tants d'altres. Les 
tonalitats diferents del roig mostren les característiques de la vegetació, mentre 
que el verd assenyala els camps segats, les ombres del relleu marquen la serra 
de Les Lleixeres, al peu de La fotografia, i Les serres de Mont-ros i del Bosc a 
l'angle superior dret; el conjunt urbà d'Olot, la barriada de la Canya o el nucli 
de Sant Joan les Fonts al llarg del Fluvià. 

Aquesta imatge serveix per a encapçalar unes visions geogràfiques en què 
Joan Nogué i Font, professor de geografia del Col·Legi Universitari de 
Girona presenta cc Un assaig de lectura humanista del paisatge de la Garrotxa 
a través de La Literatura", dintre del corrent contemporani de La geografia 
humanista. Una visió similar és aplicada a l'anàlisi de "La ciutat de Barcelona 
a Les novel·Les de Joan Marsé" feta pel director de La Revista i un grup 
d 'estudiants de geografia de La Universitat de Barcelona. Però la imatge de 
La coberta correspon, també, a les que foren utilitzades en cc Un estudi de 
simulació SPOT sobre Catalunya", que presenta L'equip de Percepció 
Remota de l'Institut Cartogràfic de Catalunya a la secció de Cartografia. 
Completa el contingut de la Revista un article dels climatòlegs de la Universitat 
de BarcelonaJavier Martín Vide iM. Carmen Moreno sobre "Les pluges de 
fang a Barcelona". Les informacions han d'incloure la notícia de la mort del 
Dr. Lluís Solé Sabarís, i la bibliografia és dedicada a l'anàlisi de quatre 
manuals de cartografia. 

En aquest número incorporem ja publicitat en la via de distribució normal 
d'una revista, que continua oberta a La publicació de Les vostres demandes, 
suggeriments i comentaris. 
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UN ASSAIG DE LECTURA 
HUMANISTA DEL PAISATGE 

TRADICIONAL DE LA GARROTXA 
A TRAVÉS DE LA LITERATURA 

• Las tierras que se apoyan en el Pirineo son du ras y bravas y fueron 
cuna de Cataluña. Desde elias bajaron a los llanos centra/es arrojando a los 
invasores moriscos los catalanes de entonces. Ahora también se yerguen 
amenazadoras para el invasor y también desde elias como alud bajaran los 
ejércitos de la República .• (• República, Diario-Organo de las Bases de 
Carabineros•, Campamento (Olot), 31 Gener 1939, Any 11 , núm. 16). 

En una recent exploració i anàlisi 1 del << mÓn viscut 
geogràfic >> , en relació amb el paisatge, de determinats 
sectors de la població garrotxina vaig descobrir la per
vivència de tot un seguit de temes, tòpics, valoracions 
estètiques i actituds enfront de la natura que no eren 
nous ni originals, sinó que procedien d'un passat més o 
menys llunyà, al qual, sovint, hom feia referència. 

La constatació d'aquest fet - ben simptomàtic, d'al
tra banda- em despertà l'interès per retrobar, en el marc 
de la comarca de la Garrotxa, l'origen -o si més no 
alguns antecedents- de tot aquest seguit d'actituds i 
valoracions estètiques del paisatge. Era necessari fer-ho 
per mostrar que la percepció del paisatge en què quoti
dianament ens movem, es veu influïda, sovint, per valo
racions estètiques i conceptuals extrapersonals i pròpies 
d'una altra època, d'una altra cultura, d'un altre paisatge. 
Corroboraríem, així, l'apreciació dels geògrafs huma
nistes segons la qual el passat -el nostre passat indivi
dual i col·lectiu- no és quelcom inert, mort, sinó que es 
fa «present» a través de la memòria, dels records, dels 
símbols, dels mites en la nostra existència quotidiana, 
en el nostre món viscut, influint en les nostres actituds, 
pensaments i comportaments. << Veiem les coses simul
tàniament tal com ens imaginem que eren abans; l'expe
riència passada ens tenyeix la pen;epció present>> , com 
diria David LOWENTHAL (1975, p.6). 

Notes 

I . Em refereixo concretament a la tesi doctoral: Geografta humanista i pai
satge. Una lectura humanista del paisatge de la Garrotxa a través de la litera
tura i de cinc grups d'experiència ambiental, llegida el dia lO d 'octubre de 1984 
al Depanament de Geografia del Col·legi Universitari de Girona (U .A.B.) i 
actuoJment en premsa. Aquest article s' inspira en alguns apartats del capítol V.3 
(" Paisatge i li teratu ra: l'experiència humana del pais~tge") de l'esmentada tesi. 

2. Sota la denominació genèrica de " literatura" s'inclou tot un seguit d 'obra 
escrita que va des de la novel·la pura fins a obres d 'assaig, guies turístiques, iti
neraris excursionistes i premsa local. 

3. Les connotacions i accepcions de la paraula " tradicional " són moltes i 
diverses, per la qual cosa es fa necessari un petit aclariment. Per paisatge tradi
cional cal entendre en aquest article aquell paisatge ori ginat per una societat 
majoritàriament agrària i lligada a la terra, poc industrialitzada (o, en tot cas, 
amb una indústria poc tecnificada i molt concentrada als nuclis urbans), força 
anesanal i amb un nivell d 'autosubsistència, a pagès, relativament elevat. Es 
tracta d 'un paisatge ja fortament treballat i afaiçonat per la mà de l'home, però 
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Per aconseguir l'objectiu que em proposava vaig 
escollir com a font d'informació primordial la literatu
ra2 comarcal, des dels 'seus orígens (mitjan segle XIX) 

fins a la primera meitat del segle xx, moment en què el 
paisatge «tradicional>>3 de la Garrotxa comença a perdre 
la seva fesomia característica. 

La literatura és una interessant font d'exploració de 
les relacions que els sers humans estableixen amb l'en
torn que els envolta.4 La literatura, en la seva accepció 
més àmplia, ens ofereix << una perspectiva de com la gent 
experimenta el seu mÓn >> (TUAN, 1978, p.194) i ens per
met, a més, explonr <<l'experiència del lloc >>, un dels 
temes cabdals de l'enfocament humanista. El geògraf 
humanista -antropocèntric, globalitzador i interdisci
plinari- s'interessa per l'escriptor perquè creu que: 

eLa literatura té un missatge universal , una gran capacitat per captar 
la naturalesa humana, un enorme poder interpretatiu, creatiu i suggestiu . 
Tot i la seva gran càrrega d'imaginació, creació, ficc ió i emoció, la litera
tura és un mirall, un petit microcosmos de la realitat. A cada època i a cada 
context la literatura crea les bases per a una nova percepció del món i, 
alhora, ella mateixa és producte d'una percepció, és percepció. Ens permet 
d 'explorar la base experimental del nostre món i tot un seguit de concep
tes fonamental s per a la geografia humanista • (Noeu~ . 1983, ps. 20 1-202). 

Així, doncs, previ pas pel sedàs humanista de tot 
un seguit de fonts d'informació literàries, em proposo 
en aquest. article de retrobar i explorar l'origen imme
diat de tres aspectes que apareixen sovint en l'anàlisi del 
paisatge existencial actual d'un sector important de la 
població garrotxina: la muntanya com a expressió de 
valors morals, l'actitud conservacionista envers el pai
satge i els tòpics i << llocs» d'identificació i de reconeixe
ment del paisatge olotí. 

encara no excessivament degradat en el seu conjunt. Els canvis -de tot tipus
eren lents i, per tant, assimilats amb facilitat, el coneixement de l'entorn era ele
vat i les possibilitats d'establir una relació topofílica amb els llocs viscu ts eren 
realment altes. 

Aquest fou el tipus de paisatge que amb més o menys variacions conformà la 
fesomia típica de la Garrotxa fins a la dècada dels 50 del nostre segle, estirant 
molt. A partir de 1950 l'agricultura abandona la majo r part dels cultius i de les 
formes de vida típicament tradicionals, la indústria comença a estendre' s i a fer-se 
més present per tota la comarca, l'Alta Garrotxa es despobla i la població 
comarcal es concentra a Olot i al llarg de la vall del Fluvià. 

4. Els geògrafs humanistes han mostrat un especial interès per la literatura. 
Vegeu, a tall d'exemple, els treballs de SEAMON (1976), LLOYD i SALTER (1977) 
i PococK (1981 ). Prova de la transcendència que va prenent el tema, és el fet 
que en la Conferència Anual de Durham (4 -7 de gener de 1984), organitzada 
per l' lnstitute of British Geographers, s'hi dedicava una ponència, dirigida per 
Douglas C. Pocock (Geography and Literature: Experiences of Place) . 
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L'estètica de la muntanya: 
el paisatge com a expressió de valors morals 

La valoració estètica del paisatge varia en funció de 
la societat que el contempla i, per tant, en última instàn
cia, en funció dels valors morals, polítics, ideològics i de 
tot tipus que predominen en aquella societat. El cas de 
la muntanya és prou alliçonador al respecte. 

La muntanya, fins al segle XVIII encara temuda i 
respectada, es posa de moda al segle XIX, com a resul
tat de l'aparició d'una estètica romàntica d'allò gran
diós , ruïnós, sublim (ara neix a Europa l'alpinisme i a 
Catalunya l'excursionisme) i àdhuc terrorífic. A la 
darreria del segle XVIII comencen a aparèixer llibr~s 
iJ.lustrats sobre excursions a la muntanya. N'és el 
peoner Horace-Bénédict de Saussure, amb un llibre 
sobre els Alp s: curiosament, el Mont Blanc, conegut 
popularment fins llavors com la «Muntanya Maleïda >> , 
canvia de denominació en aquests moments. El 1792 
Ramon de Carbonnières publica el primer llibre de 
viatges sobre els Pirineus. En pocs anys, doncs, canvià 
radicalment la valoració estètica de la muntanya, fins al 
punt d'esdevenir una mena de subgènere pictòric en el 
camp del paisatgisme. 

Per aquesta mateixa època Marià Vayreda emmarca 
la seva crua novel ·la La punyalada a l'Alta Garrotxa, un 
dels paisatges més feréstecs, rudes i salvatges de la Cata
lunya Vella. El vocabulari paisatgístic emprat és prou 
alliçonador: «cingleres espantoses», << raconades feréste
gues », «dantesques esquerdes», << roques pelades com 
insepults cranis de titanis ••, ,,fosses gegantineS >> ... , FRÉ
MONT (1974, p.135), en parlar de la bellesa d'Écouves, 
de característiques semblants a l'Alta Garrotxa, escriu: 

• ogensmenys, d'aquest paisatge ingrat emana una bellesa profun
da ... Cada pasturatge, cada estany, cada ruïna esdevé un univers a desco
brir. És així com es revelen valors secrets que assenyalen la qualitat del 
silenci: una fràgil intimitat dels homes als llocs, un contacte quasi miste
riós dels camperols o dels visitants amb una naturalesa encara salvatge . • 

Tornem, però, a la Garrotxa reproduint uns parà
grafs d'un dels representants cabdals de l'excursionisme 
català i d'un noveJ.lista significatiu de la comarca: 

• L'eura que s'ampara de les ruïnes i de tot lo que sent a antigor, se 
n'ha amparat també del tot, comunicant- los- hi poesia i bellesa. L'hostaler, 
en cambi, sent més la prosa de la vida, puix no pot viure com abans del hostal 
sol y ha d'enginyar-se d'altra forma• (fORRAS, Cèsar August, 191 8, p. 37). 

• La soletat del bosch és alegra o trista, segons l'estat de l'ànima del 
qui la contempla, però, alegra o t rista, sempre és sublim (p. 84) ... El cel 
presentava un aspecte imponent; la negror avensava; tot s'enfosquia ; sol
sament allà al lluny, tocant a una serralada de montanyas, se veya un clap 
serè, en quin entorn hi brillava una claror resplandenta de flamarada ver
mella y groga, que feya basarda per ésser la senyal de pedregada; el bosch 
se tenyia d 'una fosca sinistre, esferehidora; las brancas dels arbres se 
movían desesperadas, produhint sa batussa una remor feréstega, aixorda
dora, que, unida a la remor tètrica de la burinor, esgarrifava• (fORRAS I 

ATO, 1904 ps. 273-274). 

Però el paisatge -i més concretament la muntanya
esdevé quelcom més que això; esdevé una font d'ins
trucció moral per a l'home. Aquest seria, de fet, un dels 
missatges més clars de l'obra del romàntic John Ruskin 

(COSGROVE; THORNES, 1981) o del mateix Constable 
(REES, 1982). Aquesta missió moralitzadora del paisatge 
s'entreveu clarament en l'obra dels escriptors locals: 

·El march dels grans amors és la naturalesa (p. 103) ... L'amor enmitg 
de la ubriacadora solitut de les montanyas, ahont se respira aquest ayre 
tan pur, aquesta poesia tan dolsa, ha d'ésser vida; enmitg d'un horitzó, en 
quin límit s'abrúsan cel y terra, l'amor ha de rebre exhuberància; ¡no hi ha 
res que'! destorbi! ; enlayre, fins al trono de Déu, que les beneheix , han de 
pujar las sevas falagueras promesas, com incens sagrat de flayrosas fl ors, 
perquè l'amor ignoscent és la sublim veritat, perquè su rt de l'àn ima y 
només que de l'ànima (p. 371)" (TORRAS I NATO, 1904). 

• ... un caudalós manantial, una gruta basàltica .. . el llit del riu Fluvià, 
encaxonat entre singleres y penyaschs làvichs ... , tot això i moltes coses 
més us elévan sense donar-se'n compte a un estat de perfecció moral y 
goig anímich, qu'és precís fer-se violencia per a sortir-ne ... (p. 98) .. . Tant 
el terrer com son bell ropatge, ofereixen al excursioni sta richs y abundants 
motius d 'estudi y inspiració científi chs y poètichs a més no poguer 
(p. 125)• (G ELABERT, 1908). 

Tanmateix, és la muntanya, més que cap altre ele
ment del paisatge, la que acompleix aquest paper mora
litzador, perquè la muntanya esdevé, als ulls d'aquests 
escriptors, un espai verge, pur, sagrat, intacte, un 
reducte dels valors morals -i també nacionals- que 
donen caràcter i identitat a un poble. No és sols un fruit 
de la concepció romàntica de la natura: jo diria que es 
tracta d'una reminiscència del miJ.lenari culte a la mun
tanya com a espai iniciàtic. 

El que és clar és que aquest mite s'observa a tort i 
a dret en tots els noveJ.listes i excursionistes de la 
comarca analitzats. 

• No sé quins drets pot aHegar l'estat sobre una gent abandonada a 
son propi valer entre enderrocs de muntanyes que semblen lloselles en 
contacte continu amb tota la purria que troba sa salvaguarda vivint amb 
una cama a cada banda de frontera i on, quan pot, sols hi envia per to t 
consol, digna representació d 'agents avorrits de pare i mare que hi porten 
el baf de la corrupció de la terra baixa, única influència de la civilització 
moderna que sembla tenir prou força per a filtrar-ne per aquelles esquer
des • (1904; VAYREDA, Marià, 1980, ps. 43-44 ). 

· Aquells a qui , com jo, esblaima la més petita cosa, tindríem de pas
sar temporades a la Garrotxa per foragitar les fil osofies d 'aquí baix, per 
viure en ambient de realitat cru a, per empedreir el sentiment, fent-lo 
improductiu com tot aquell terrer, mancat, a major abundor, de carreteres 
(o almenys, de camins carreters), de metges, d'apotecaris i de tot servei 
públic• (DAN~S I VERNEDAS, ps. 172-173). 

• La muntanya, àrida, abrupta, és calcària i cria bones herbes per al 
bestiar. El fervor religiós d'aquelles muntanyes era admirable, gent senzi
lla, separats del món civilitzat, on les creences es conserven en tota la seva 
puresa• (1887, BOSCH DE LA TRINXER IA, 1978, ps. 270-271 ). 

Nogensmenys __.¡ pràcticament en els mateixos anys
s'aixequen també veus (en aquest cas fora de la comarca) 
contra aquesta concepció estètica de la muntanya: 

· Sé que això que escric me valdrà la condemnació d'alguns paisans 
nostres, per als qui tocar les muntanyes és com profanar l'arca santa de sa 
religió .. . f:s verament curiós veure el caràcter de superstició que ha pres 
aquí, viciada per la literatura, l'afició a les muntanyes. Aquesta afició a les 
muntanyes té la responsabilitat d'una llarga i pèssima part de la nostra lite
ratura. No fos per altra cosa, i caldria arranjar-les, per a veure si, un cop 
a punt artístic, sabien inspirar millors versos que deixades al natural • 
(1907; ÜRS, Eugeni d', 1982, ps. 47-48). 

cEl bosc ha constituït per molta estona un dels tòpics més estimats 
dins la poesia catalana. L'elogi del bosc, ella l'ha fet en varis metres, i molt 
sovint amb un singular accent agressiu contra aquelles coses que, no sent 
bosc, s'entenia que li eren com oposades . Assolia així el bosc, per damunt 
son valor estètic i higiènic, una mena de valor moral , i patriò tic i tot... Del 
bosc se deia, com dels cims de les muntanyes, que allí s'hi troba la veritable 
Catalunya ... El dia en què algun esperit crític formuli, amb prou perspi
càcia, la completa "taula del s valors" , que, fins ben poc fa, ha estat en ús 
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Foto S: La font Moixma és la més coneguda de les abundoses deus dels voltants d'Olot 

dins la nostra vida ideal, haurà de detenir-se sobre aquest curiosíssim fet, 
que el catalanisme, per anys i anys, ha fet les valls profundes objecte dels 
més violents menyspreus, en consideració a les altures, i ha maleït de les 
ciutats, per a major glòria de les selves. 

• Prestigi doble, el d'aquestes, romàntic d 'una part, naturalista de l'al
tra. El romanticisme, aquí, com pertot arreu, va trobar, en la seva aversió 
envers la vida corrent, dos temes de llunyaduria predilectes: el tema his
tòric, que li duia l'amor a lo mitgeval: el tema geogràfic, que li donava una 
predilecció per les terres exòtiques i -segons el mot admès-, "verges". 
D'aquesta última passió, nasqueren Robinson Crusoe, Paul i Virginie, 
A talà i la literatura de viatges ... Nosaltres, de literatura de viatges, no en 
tinguérem pas, no en tenim encara. Mes, com a una equivalència en menor 
escala, florí aquí, com calia, la literatura d'excursions. Durant cinquanta 
anys, els quatre quints de la poesia catalana són excursionisme• (1909; 
ORS, Eugeni d', 1982, p. 84). 

(Foto : Rambol) 

Però el mite no s'acabaria amb aquestes crítiques, ni 
e bon tros. Continuarà, i ens el trobarem en els llocs 

mes inversemblants, com es pot observar en la cita que 
encapçala aquest article. És un tòpic viu encara, com 
deia en un principi, en alguns sectors de la població 
garrotxina. 

Les últimes paraules d'Eu geni d'Ors reproduïdes 
més amunt ens recorden que fou precisament la lite
ratura excursionista de l'època la qu e amb més afany 
s'aferrà a aquesta concepció es tètica de la muntanya, 
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fotos 6 ¡ 7: L'escola d'Olot ha difós les pintures del paisatge o lotí arreu, i segueix viva encara avui. l!s la imatge viva del paisatge com a posta l (Foto: joan Nogui i Font) 

tenyida en aquest cas de connotacions patnouques. 
Com diu Lluís CASASSAS (1977, p. 10), «la indagació 
sobre els orígens, la recerca de la personalitat i la neces
sitat d'establir un inventari general del país, portà els 
homes de la Renaixença cap a l'excursionisme. No es 
tractava, només, del conreu d'una activitat esportiva, 
sinó que en els creadors de les primeres entitats i en els 
qui, amb més vehemència, es dedicaren a la pràctica de 
l'excursionisme, era ben viva la intencionalitat patriò
tica i científica». Certament, aquest era l'esperit dels 
nostres excursionistes locals. Llegiu, tan sols, a tall 
d'exemple, el següent paràgraf de Joan DANÉS I VERNE
DAS (1913, p. 181): 

•Cal, a mon entendre, que, com més aviat millor, se sembri per tot 
Catalunya una llavor de fe, de pàtria, d'art, de cu ltura, això és, la llavor 
d'aquells ideals que atresoraven una multitut de monuments avui arrunats 
i que, escampats per tota la nostra terra, feren, sens que's pensés, gran i 
poderós el nostre poble. Perquè, si avui el posessin a prova, qui sab si 
resultaria xic, bo i pensant que és vigorosíssim! • 

• L'excursionisme científic i patriòtric de finals del segle passat i prin
cipis del present va íntimament lligat a la concepció del paisatge com a 
expressió de valors morals. joan Maragall i josep M. Batista i Roca en són, 
també, dues mostres ben clares: 

• Ben bé un, però ben bé dels nostres. Perquè el nostre excursionisme 
no és pas un sport, no és pas un esbarjo, no és pas un estudi, que és un 
amor; i no és pas, tampoc, un amor abstracte a la natura, sinó a la nostra 
natura ; ... i mal pot estimar un home tota la terra si no comença per aquella 
de la qual és format; en l'amor a la pàtria està contingut l'amor viu a tot 
el món, i el qui en nom d'aquest renega d'aquell es que no té ni l'un ni l'al
tre ... Doncs el nostre amor a la natura viu en l'amor a la natura catalana; 
Catalunya és per a nosaltres compendi del món, i el nostre amor universal 
en ella és on més eficaçment s'exercita. Per això podem dir, amb el cap ben 
alt, que l'ànima del nostre excursionisme és l'amor a Catalunya, i en això 
sí que tots som uns• (1904; MARAGALL, 1960, p. 860). 

•... i adquirint o enfortint certes virtuts morals d'alta importància 
individual i col·lectiva -<:onstància, companyonia, disciplina, confiança en 
les pròpies forces . I això encara sense parlar de la sèrie de coneixements 
d 'història natural, de geografia, d'arqueologia, d'història o de folklore que 
l'excursionista adquireix, ni de l'admiració i amor que sent créixer per la 
terra que trepitja tot fruint dels grans espectacles naturals que s'obren 
davant dels seus ulls• (BATISTA I ROCA, 1927, p. 6). 
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L'actitud respectuosa envers el paisatge 
La forta embranzida ecologista dels últims anys 

podria fer pensar que l'actitud conservacionista i res
pectuosa envers la natura és cosa recent. I no és així. A 
la darreria del segle XIX i principi del segle xx ens tro
bem ja -i ho veurem en el cas de la Garrotxa- amb un 
fenomen semblant. L'actitud era la mateixa; el que 
variava eren les causes d'aquesta actitud, els motius que 
empenyeren aquells escriptors i excursionistes a mani
festar-se públicament en contra de qualsevol agressió 
soferta pel paisatge. 

D'entrada és obvi que la pròpia concepció del pai
satge (sagrat, espectacular, paradisíac) havia de portar a 
un rebuig immediat de qúalsevol agressió que l'home li 
produís. Però no és només això. Jo diria que al darrere 
hi ha una actitud de rebuig al nou paisatge industrial
urbà que ja s'estava configurant aleshores i una actitud 
de resistència davant la mateixa noció de progrés. És, de 
fet, una actitud típica de pintors de l'època com Cons
table, influenciats pel romanticisme de Goethe i de 
Wordsworth. Constable, el fundador del naturalisme a 
Anglaterra i l'inspirador dels pintors de Barbizon i dels 
impressionistes, ignora de ple els èxits de la Revolució 
Industrial. El seu món era el de la fusta, el del vent, el 
de l'aigua, no el dels trens ni el de les màquines (REES, 
1982), que transformaven el paisatge tradicional. 

Com Constable, els escriptors i pintors de la 
comarca semblen també girar-se d'esquena al progrés i 
a la industrialització, als quals acusen de «corrupció >> de 
la «puresa» del paisatge. Hi ha una clara consciència, 
sens dubte, de l'impacte ambiental que representa la 
industrialització que està vivint la comarca: 
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• ... , .ab les aygues cristallines del Fluvià y ab les més espeses del 
mateix riu quan ja surt brut de tant fer anar turbines y nochs• ( •Sanch 
Nova•, IS, octubre de 1900). 

•Xemeneies com fantasmes a l'horitzó, llançant bocades de fum als 
espais, fressa eixordadora de la maquinària, remor de les cascades, cente
nars d'obrers de totes les edats que transiten; bruses i barretines, carros i 
tartanes plenes de burgesos, enginyers i maquinistes, això posa el cap com 
un timbal• (BERGA I BOIX, 1917, p. 4). 

Certament, es tracta d'una aferrissada defensa del 
paisatge tradicional, de la seva especificitat. En alguns 
casos, però, hi ha quelcom més que això: a través 
d'aquesta defensa del paisatge tradicional el que s'està 
fent, en el fons, és defensar una colla de valors -a voltes 
de privilegis- de caire tradicionalista. 

Hi ha una altra qüestió a tenir en compte en aquest 
complex tema, del qual ja Eugenio Turri es fa ressò. 
TURRI (1979) constata, com nosaltres, l'existència d'una 
forta consciència ecològica entre les classes cultes italia
nes de la fi del segle XIX. Si bé és cert que en el fons el 
que inspira aquesta actitud és un rebuig de la pèrdua de 
les peculiaritats locals i de l'homogeneïtzació imposada 
per la industrialització, també és cert que, sobre el 
paper i en última instància, els pobres i ignorants cam
perols són considerats els únics culpables d'aquesta 
degradació. S'ataquen els carboners que arrasen alzinars 
o els llenyataires que devasten rouredes, però poques 
vegades hom envesteix directament contra els qui han 
manat aquest arrasament i devastació. Poques vegades, 
en definitiva, hom qüestiona l'estructura de la propietat 
o la possessió dels mitjans de producció. 

Sigui com sigui, el fet és per si mateix prou in~eres
sant i reflecteix, si més no, una faceta més de la relació 
experimental de poetes, noveHistes i pintors en relació 
amb el paisatge. Vegem-ne alguns exemples. 

L'any 1916, sota el.-egnat d'Alfons XIII, s'aprova la 
Llei de Parcs Nacionals. Nou mesos més tard, el dia 11 de 
setembre de 1917, el científic olotí mossèn Gelabert, 
demana la declaració de Parc Nacional per a la zona vol
cànica d'Olot, sol·licitant que tan aviat com fóra possible: 

•S'arbitressin els mitjans més idonis perquè, si no podia recuperar-se el 
molt que en interès científic i artístic han perdut dits llocs i molteS altres 
importants formacions del nostre districte volcànic, cessés, si més no, l'estat 
d'abandó en què s'han tingut durant tant de temps i es posessin a cobert de 
tot nou intent de destrUcció, éstalviant el trist espectacle que dóna un poble 
que no sap, no pot o no vol conservar les preciositats naturals amb què Déu 
l'ha afavorit• (• La Tradició Catalana•, 15, setembre de 191 7). 

El mateix GELABERT (1918) planteja per primera 
vegada la necessitat de conservar no un indret, sinó tota la 
comarca: 

• A part d'aquest parc del Vora-Tosoa, tenim molts altres indrets que 
mereixen, per les seves excepcionals condicions de bellesa religiosa -artística
científica, el mateix privilegi, com són : les fagedes d'en j ordà, Ventós i altres; 
les típiques i formoses rouredes i aulets que tant contribueixen al manteni
ment de la nostra carnpinya; els superbs espadats basàltics de Sant Joan les 
Fonts i Castellfollit; els graciosos cons volcànics, singularíssims exemplars 
que, talment grans fiteS, ens van deixar enclavats, a l'entorn de la nostra ciutat 
i fora d'eUa, les convulsions espasmòdiques de la terra en èpoques remotes 
( ... ) Però per què continuar si tot Olot, tota la nostra comarca, totes les nos
tres valls són un grandiós parc natural amb mèrits per ésser parc nacional i 
estar exposat a la veneració, respecte i gaudi dels nadius i forasters? • (p. 19). 

Foto 9: Els volcans presideixen, amb ses faldes boscadc!> , el pa1sat¡.: l' J(.' la Garrotxa 

Foto 10: La pedrera basàltica de Castellfo ll it de la Roca. aban< del 1918 
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Tanmateix, eren els boscs, més que cap altre ele
ment del paisatge, els qui eren objecte d'una intensís
sima explotació, que acabava en la majoria dels casos en 
espoliació i degradació total. El bosc, de gran extensió 
i varietat a la comarca, era una importantíssima font de 
recursos naturals : llenya, travesses per a tren, carbó, 
pastures .. . Aquest ús intensiu -i a voltes abusiu- aixe
cava les protestes i les queixes d'escriptors i excursionis
tes. El paisatge-espectacle estava en perill; les centenà
ries, sagrades i velles boscúries es veien amenaçades: 

. oh, vegetació, sosteniment i jo ia del home y glò ria de la terra; y 
com t 'hem tractada fi ns ara en aquesta comarca? Vergonya fa' l dir-ho: la 
destral, la terrible destral entre nosaltres és despiatada; és una eina devas
tadora que va tallant un dia y altre dia, inconscient del dany que causa. Ai 
de nosaltres, si no fem treballar arn seny aquesta eina mal~struga !. .. Cam
biem de procedir, y fomentem-lo l'arbrat, cada hu a la mida de les seves 
forces: els propietaris, repoblant els boscos, protegint- los ; els llenyataires, 
no tallant ni malmetent les plansonedes .. . • Uoaquim SANS, Per l'arbrat, 
• Vitalitat• , 3, abril de 1912). 

En un dels primers textos catalans on es tracta 
científicament la problemàtica de la destrucció i la con
servació de la natura, el botànic olotí Estanislau Vay
reda i Vila -germà de l'escriptor Marià i del pintor Joa
qutm- escnvta: 

• La vegetació arbòria, a les muntanyes, és fo rmada principalment pel 
roure, l'alzina, el faig i algunes altres espècies i, als riberals i als torrents, 
pel vern , el pollancre, i alguns Salix (salzes) . A desgrat de les condicions 
favorables per al desenvolupament dels arbres que ofereix aquest país, tan 
muntanyós i humit, desgraciadament veiem que el bosc no hi està en la 
proporció que li corresponia en relació amb les terres cultivades i amb els 
erms. La causa principal d 'aquest desequilibri sembla que podem assenya
lar-la en la cobdícia, unida a la manca d'instrucció, dels propietaris, car, 
quin mòbil els podria conduir a artiguejar el terreny pendent, destruint-ne 
els arbres, que són l'única vegetació apropiada per a les muntanyes (per
què augmenta la capa de la terra vegetal amb una fullaraca i s'oposa, amb 
l'enteixinat d'arrels, a la contínua denudació produïda per l'acció mecà
nica de les aigües)? Per tal de conve rtir aquests llocs en terra de conreu 
deixen l'humus o virosta a mercè de les plugues torrencials i fac iliten que 
l'aigua arrossegui en pocs anys la terra que s'ha fo rmat en una colla de 
segles. Tot això per l' interès momentani de la collita insegura de pocs 
anys • (1870-1875; VAYREDA Y ViLA, Estanislau , 1981 , ps. 128-129). 

Per la banda de l'Alta Garrotxa, les queixes contra 
les tales abusives són també constants: 

•·· · creuava clapes de soques negroses, socarrimades pels incendi s 
dels pastors descuidats o maliciosos , o bé davastades pels collidors d 'es
corça que les deixaven nues i que les destralejaven sense pietat ; (p. 24 ) ... 
Ses luxurioses arbredes van desapareixent destrelajades per l'artigaire 
estúpid i pel carboner explotador de la ignorància i la misèria del propie
tari i, empaitada per la batuda, ha fugit també la fauna que abans li donava 
vida (p. 33) ... , se redreça encara, potenta i ufanosa, la vegetació protes
tant de l'espoliació de què és víctima de part de l'estupidesa humana, fent 
més punyidora, amb la frescor de sos colors, la misèria i la soledat d'aquells 
llocs feréstecs• (p. 34) (1904; VAYREDA, Marià, 1980). 

• N o fa gaires anys que's començaren els treballs per establir a la vall 
[del Bac] una fàbrica de productes químics destil·lats de les fustes; però 
fracassà l'empresa després d'haver fet un camí carreter i d'haver tallat sense 
ordre ni concert una munió d'arbres que, el dia de la nostra excursió, vegérem 
abandonats, causant una impressió tan dolo rosa, que fins alegrava el fracàs, 
puix potser hauria esdevingut erma una encontrada frondosa ara de debò • 
(DAN!òs I VERNEDAS, 1913, p. 155). 

•S'entra en la clotada de Bac Morell, aon hi havia una arbreda magnífica 
de faigs y roures y altres varietats d'arbres que s'estenia en una espessor 
considerable, aumentada pel boixetar, des del cim de la montanya fins al 
fons de la clotada. Era un trajecte ombrós i frescal, ornat per la naturalesa 
y d 'un efecte bellament sorprenent. La destral dels dallai res no ha destruït 
tot y sols queda de tanta primorositat la pregona clotada per on s'encorre'! 
riu , bo ixos y algun arbre escampat per les rectes vessants. Impressiona 
durament el cambi sofert, al qui ho havia vist abans y ho veu avuy (ps. 62-6) ... 
Els hermosos boscos de Monàs, propietat del marquès d'Alfarràs, estan 
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dallant-se activament y la clotada ha perdut bona part de sos encants. La 
fosca y enèrgica verdor ha anat desapareixent i' ls grofolluts penyals mos
tren descarnadament s'espadada llisura y les baumes les boques de llurs 
misterioses cavi u ts (p . 89) ... Se deixa a l'esquerra '! camí que faldeja '! puig 
de Coma N egra y s'emprèn ràpida baixada per camí de bosc, qual her
mosa arbreda s'està ara dallant (p. 102) ... El camí passa'! coll y segueix per 
damunt de les vessants de la vall de Riu dominant les clotades, per entre 
un preciós bosc de pins, arrasat en molta part darrerament (p. 157)• (To. 
RRAS, Cèsar August, 191 8}. 

En el volum que fa referència a la comarca de Cam
prodon, Cèsar August ToRRAS (1923) lamenta profun
dament la tallada de les rouredes de Bolòs, a Beget. La 
publicació data de 1923. Dos anys abans (1921), l'Eli
seu, un marxant llenyataire de Castellfollit, comprava 
per encàrrec de Maderas Coll Viader SA, aquestes rou
redes i les convertia en travesses de tren (NoGUÉ, 1981, 
p. 63 i annexos 6.1. i 6.2.). Vet aquí dues concepcions de 
la natura ben contrastades! 

•Lo més notable de Bolòs éran els extensos y magnífics boscos que 
cobrían quasi per complert tota la vall. Éran molt espessos y entre llurs 
arbres n'hi havia de molt remarcables per llu r magnitud y curpulència. 
Aquests boscos constituïts per una gran extensió d 'hermosos pins y rou 
res éran l'encís de l'encontrada. Se feien des de Camprodon constants 
excursions, al estiu, només que per a admirar-los. Totes les vessants esta
ven atapeïdes per la galana arbreda y l'ombra suau, la frescor delectosa, la 
verdor ufana y l'entonació apacible no hi mancaven mai captivant l'es
guard y l'esperit. Les hores hi transcorrien agradoses y lleugeres. S'hi res
pirava bé y se'n sortia reconforut espiritualment y físicament. Avui no'n 
queda més que l'enyoradís record pels que havien fruït aital bellesa. El 
bosc fou venut y la dalla inexorable'! va arrasar enterament, deixant vall y 
cloudes del tot cambiades, seques y tristes. La propietat d'aquests boscos 
pertanyia al difunt.. . Mentre ell visqué no consentí mai que's practiqués 
cap ullada en el bosc, que pogués restar-li bellesa• (ps. 92-93). 

El carbó representava una font de recursos comple
mentària bàsica per a molts petits pagesos de la comarca. 
Tanmateix, als ulls dels escriptors, era una de les causes de 
la degradació del bosc. Les il·lustracions 2 i 12 són de 
1918. El carboner és de Llorona (Alta Garrotxa) i el poble 
és Oix (també a l'Alta Garrotxa). Fixeu-vos com el carrer 
és ple de sarrions de carbó. 

La comarca d'Olot conté una de les zones volcàni
ques més extraordinàries i més ben conservades de tota 
la Península Ibèrica. Molt abans que el tema de la seva 
degradació prengués volada5 i que el Congrés de Cul
tura Catalana endegués la Campanya per a la Salva
guarda del Patrimoni Natural, alguns olotins s'havien 
preocupat ja pel tema. Entre ells sobresurten mossèn 
Josep Gelabert, de qui ja hem parlat més amunt, i el 
científic Estanislau Vayreda, preocupat en la cita que 
segueix per la destrucció dels tossols volcànics i de les 
espècies que contenen: 

•En aquest país, i sobretot a la regió volcanitzada, hi ha uns petits 
espais incultes, que romanen així perquè les roques hi són molt properes 
a la superfície i de vegades en sobresurten alguns metres . Aquests indrets, 
anomenats tossols en el país, poden ésser considerats com illots de terreny 
verge, en els quals es concentren de vegades, refugiades, espècies interes
santíssimes que hi viuen tranquil·lament, car no hi són turmentades per 
l'home a causa de l'escabrositat del terreny, ni tampoc pel bestiar, almenys 

Notes 

5. Des de l'adveniment de la democràcia el tema de la protecció de la zona 
volcànica és sempre un tema d 'actualitat a Olot. Un petit resum de l'enreves-

Foto 12: Un carboner de Llo rona el 191 8, carbonej ant (Foto: Arxiu Mas ) 

durant la major part de l'any, perquè són voltades de terres de conreu. 
Entre les plantes que hi viuen hi ha Ysopyrum thalictroides (L.), espècie 
rara a Catalunya. Però desgraciada és la planta que en tals circumstàncies 
no posseeix exceHents mitjans de disseminació o no és capaç de viure en 
terra remoguda, car no li resta cal:' altre recurs que el d 'habitar perpètua
ment en aquella reduïda estança 1 d'esperar la seva extinció el dia que la 
indústria humana, no satisfeta amb haver-la reduïda a un tal estat d 'escla
vitud , dugui a terme l'arrasament d 'aquell terren y. Suposem ara que un 
dels illots que guarden les darreres restes d'alguna d'aquestes tan impor
tants sigui destruït, com dèiem abans, per la mà sacrílega de l'home ; en 
aquest cas podem gairebé assegurar que la flora d'Olot haurà perdut un 
joiell de gran valor. Desgraciadament he tingut ocasió d'observar alguns 
d'aquests casos durant els tres anys que fa que em dedico a aquests estu
dis. Heus ací allò que, amb dolor, vaig haver de presenciar l'any passat en 
una espècie no citada a Catalunya. Polygonatum multiflorum. Era entre la 
casa de pagès anomenada d'en Castanys i el riu Fluvià, on existia un 
d'aquests monticles o tossols, el més privilegiat que he vist ara pel gran 
nombre d'.espècies que contenia. Això el feia digne de tota l'atenció d'un 
botànic : a més de Polygonatum hi havia la Dentaria pinnata i l'Allium 
ursinum , espècies les localitats més properes de les quals, on les he obser
vades , disten d 'allà almenys una hora o més. Les acompanyaven Ane
mone nemorosa, Oxalis acetosella, Lamium galeobdolon, Potentilla steri
lis, Euphorbia lathyris, Galanthus nivalis etc ., espècies que, encara que 
més comunes en aquest país, no deixen d 'ésser molt importants. Aquest 
admirable conjunt d 'espècies, veritable jardí de la natura, ocupava un 
espai que no passava d'uns 22 o 24 metres quadrats. L'any 1871, cap al 
mes de juliol, anant el propietari del terreny a cercar pedra per a la cons
trucció, la fatalitat va voler que anés a topar amb aquell indret tan distin 
git, que va ésser destruït completament, en perjudici de la flora olotina i 
catalana• (1870-1875; VAYREDA Y VILA, Estanislau23, 1981, ps. 129-130). 

Uns quants anys més tard la mateixa premsa local 
es fa ressò de la necessitat de conservar els volcans olo
tins com a relíquies per a la ciència: 

sada història que ha seguit la lluita per assolir una protecció efectiva de la regió 
volcànica, la podeu trobar en MALLARACH; RI ERA , 1981, ps. 215-225. 

H .( '.G. n " I • d(•sf'mht"(' 1085 • volum I 
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Foto 14: El cartell dc l'Ajuntament 
d 'Olot que iJ.Iustra 

l'eslògan de josep Gelabert 

Foto 13, La pedrera de Castellfo llit de la Roca el 1918, amb els treballadors 
~ 

•Antigament aqueixa muntanya [la Garrinada], la del Montsacopa i 
Montolivet, cobertes d'alzines que hi creixien ufanoses amb poca terra vege
tal, devien presentar un cop de vista admirable. A França serien indemnitza
des i es conservarien com a relíquies per a servir a la ciència. Espanya permet 
que la mà de l'home les destrueixi. De què serveix lo cos de topògrafs que 
per ara tant cobra del pressupost de la nació, sense donar-nos mapes, ni vis
tes, ni fer-nos conèixer lo que tenim a casa?. (•L'Olotí•, 189, 1893, p. 480). 

La fotografia ens permet de comparar la percep
ció que del paisatge tenien els escriptors locals amb la 
mateixa realitat. Emperò difícilment coincideixen . La 
fotografia núm . 13 il-lustra una jornada de treball a la 
pedrera basàltica de Castellfollit de la Roca, avui 
encara en explotació. Érem l'any 1918. En aquest 
mateix any l' incansable excursionista Cèsar August 
TORRAS (1918) es passeja per Castellfollit, visita la 
pedrera i escriu : 

· Els hermosos balsos basàltics, formant treballats dibuixos geomètrics y 
boniques pilastres, són fruit avui de la especulació. S'estan destruint a cops 
de mall i barrinades, per a aprofitar llur material en l'elaboració de pedres per 
a pavimentar carrers. És lo bell sacrificat a lo utilitari• (p. 236). 

La fotografia nmúmero 1 O és anterior a 1918 i 
representa la mateixa pedrera poc després d 'haver-se 
començat. L'interès d'aquest document no és tant per la 
pedrera en qüestió com perquè observem el desbosca
ment total de la muntanya de Canadell, que s'observa al 
fons . Avui aquesta muntanya és un bosc pràcticament 
impenetrable. 

Notes 

6. Es tracta, certament, d'una realitat tangible, palpable, com s'observa en full e
jar la premsa local de l'epoca: •Se cedera durante la temporada de verano un pri-
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Els tan reats i lloats paratges de la Font Moixina que 
tant encisen els estiuejants que fan estada a Olot, foren 
motiu de polèmica a les acaballes del segle XIX. Com 
podreu veure encara a les pintures de Joaquim Vayreda i 
com ens recorden els pagesos de la zona, els paratges de 
la Moixina tenien una fesomia del tot diferent a la d'avui: 
eren aiguamoixos i mulleres, prats xops coberts de lliris i 
voltats per roures, pollancres i salzes. A les acaballes del 
segle passat s'iniciaren obres de drenatge i aplanament 
dels terrenys. El propietari i promotor Manuel Jolis i 
Masdéu (<< L'OlotÍ>> , 341, 1984) va emprendre un pla con
sistent a assecar la majoria d'aiguamolls i mulleres, cana
litzar els recs i recollir-los en un sol col·lector, el rec de 
Revell. Tales d'arbres, plantacions d'altres espècies << més 
ornamentals >> , taules i seients de pedra tosca, sòlids 
pedrissos damunt els turonets basàltics i l'aixecament 
d' << Una casa on s'hi ha instaHat un hostal, en la qual s'hi 
serviran molts articles de menjar i veure (sic) >> , entre d'al
tres innovacions, transformaren totalment el paisatge. 
Contra aquesta actuació, escomesa entre els anys 1890 i 
1894, s'aixecaren els germans Joaquim i Marià Vayreda i 
l'Enric Galwey, perquè s'oposava a << l'esperit típic i tradi
cional del paisatge>> i tendia << cap a una modernitat lletja i 
antipàtica>> (MALLARACH, 1982). 

mer piso amueblado, con jardín y agua potable, a propósito para una família. Calle 
San Cristobal, n•. 6, / er. piso. Olot•, (•La Locomotora•, 5, 12 de juny de 1897). 
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foto lS: Les fontS i els seus camins són un dels tò pics del paisatge o lotí 

Els tòpics del paisatge olotí ... 
o el paisatge com a postal 

A la darreria del segle passat i principi del present, 
Olot comença a ser· visitat assíduament per J ·lustrats 
estiuejants barcelonins6. El seu paisatge comença a ser 
«consumit» amb profusió i devoció per un sector social 
forà que anava a Olot a retrobar aquell paisatge existen
cial tradicional perdut ja en d'altres indrets. 

La concepció del paisatge de l'estiuejant olotí coinci
dirà en molts aspectes amb la de l'escriptor i també amb 
la del pintor paisatgista local. El lligam paisatge-pro
ducció artística és més que evident a Olot, com també 
ho és el lligam que mercès al paisatge s'estableix entre 
els artistes locals i els forans: 

• Però enu.ra que les arts plàstiques se manifestin ab tan reduït nom
bre, veuràs perxò qu 'aquí se senten ab major forsa que en altres ciutats, 

degut probablement a la frondositat y bellesa de nostre paisatje que atrau 
cada any un nombre d'artistes que ab ses obres, ses llissons y fins ab ses 
converses influeixen moltíssim per a fortificar l'esprit del que's proposa 
seguir per tant defícil camí del Art• (• Vitalitat• , 3, juny de 1912). 

• ··· L'iniciador de la cultura artís tica olotina ... A n'ell se deu l'arri 
bada a Olot dels pintors barcelonins convensuts per les belleses que vèyan 
en treya en Joaquim Vayreda y que al seu entorn n'obtingueren totes 
aquelles obres que tant han contribuït a la reputació d 'en Galwey, d'en 
Llimona, d 'en Boixeras ... , d'en Rusiñol, en Barrau ... • (Sobre j oaquim 
Vayreda, •Sanch Nova• , 15~ octubre de 1900). 

Així, doncs, estiuejants, pintors i escriptors miren, 
perceben, senten i viuen el paisatge olotí sota uns matei
xos o semblants paràmetres estètics. Ells són els qui . 
creen i difonen els tòpics del paisatge olotí, els clixés 
que encara avui perviuen. És la seva peculiar visió del 
paisatge junt amb una determinada concepció de l'estè
tica -no del paisatge, sinó genèricament-, la que portà a 
la creació d'aquests tòpics, d'aquests << llocs >> d'identifi
cació i de reconeixements del paisatge tradicional olotí. 
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(Foto: Ram bol) 

En aquest procés de <<creació d'imatge >> té un paper 

essencial la fotografia, nascuda pocs anys abans, però 

que ràpidament aconseguí una difusió massiva. La foto

grafia -i més la fotografia en forma de postals de 

record- permetia a tothom d'emportar-se a Barcelona 

un tros, un racó d'aquest paisatge olotí, privilegi reser

vat fins aleshores als pintors paisatgistes. 

És curiosa i significativa la comparança que des de 

fa més d'una centúria s'estableix entre les valls olotines 

i Suïssa. Potser fou Pau ESTORCH I SIQUÉS (1859) qui 

per primera vegada qualificà la comarca d'Olot de « tros 

de terreno suís» (p. 124). Després d'ell, l'eslògan s'anirà 

repetint una i altra vegada: 

• Y de nostra comarca, de nostres valls, què'n direm? Ne diuen la 
Petita Suïssa Catalana ... Sí, lector meu, aixís és, y ho regoneix tothom : els 
mateixos de la terra y'ls forasters; els quins senten y canten la bella natura: 
els literats y poetes, els artistes y novadors ... [p. 87]. Hostalets de Bas. 
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Bellíssim recó de la Petita Suïssa Catalana (p. 120). Allò [Vall de Bas] és 
un recó de Paradís, és el robe li d'ou de la Petita Suïssa Catalana ... • [p. 124] 
GELABERT, 1908). 

• Tu ets la Suïssa Catalana. El teu paisatge és el tema dels artistes, las 
costums de las tradicions y la parla dels teus pagesos, la inspiració dels 
literats, y la teva plana un tros d'Edem, qu 'ha escullit per sitial ta patrona, 
la Verge del Tura• (TORRAS I NATO, 1904, p. 61) . 

• Són molts els qui en visitar la comarca olotina, com a conclusió de 
les seves impressions diuen que això és una "Petita Suïssa". ! en veritat ho 
és, perquè no li falten corrents d'aigua remorosos i fertilitzats que la 
creuen en totes direccions, ni prats frescals , ni cloterades ombrívoles, ni hi 
falta el marc de neus de què estan cobertes gairebé tot l'any les més alte
roses carenes del Pirineu que des d'Olot s'albiren, ni aquelles bromades 
que, assentant-se en els cims de les muntanyes, fan, per constrast, més 
esplèndida la blavor del cel i més pintoresques les cingleres en què s'ajo
quen• (SADERRA, p. 4 ). 

La comparança va arrelar fort, tan fort, que fins i 

tot hom pot pensar que es tracta de quelcom més que 

d'un simple eslògan turístic. Cal veure-hi, penso, un lli

gam amb l'estètica de la muntanya dominant en aquells 

moments i, àdhuc, amb un cert desig ideològic d'apro

par-nos a la civilització nord-europea i centreuropea.7 

L'eslògan es convertí en tòpic: Josep GELABERT (1908) 

intitula el seu llibre Guia ilustrada d'Olot y ses valls. La 
petita Suïssa Catalana, alguns botiguers amb ull nego

ciant comencen a decorar cendrers i d'altres objectes de 

record amb el lema i l'Ajuntament d'Olot edita el car

tell que apareix fotografiat més amunt (foto 5). 

La fageda de Jordà s'ha convertit en un dels llocs més 

visitats de la comarca, fins al punt que hom la identifica 

ràpidament amb Olot. Certament, les seves peculiars con

dicions naturals justifiquen en gran part aquest fet: 

•Normalment, la fageda és un bosc que al nostre país s'instaura sobre 
vessants pronunciats per on es fa difícil de transitar a causa del caràcter 
permanentment humit i relliscós del sòl. En canvi, l'accés a la fageda de 
Jordà és planer i s'ha convertit en un dels llocs de passeig predilectes .. . 
Com un fet extraordinari, cal considerar la seva situació, a tan sols 500 m 
d'altitud i la relativa proximitat al Mediterrani. La serra del Corb, amb una 
alçada de 900 m, limita el bosc pel sud i és potser el factor més favorable per 
a mantenir elevada la humitat de l'indret• (MALLARACH; RIERA, p. 152). 

Tanmateix, m'atreviria a dir que la seva conversió 

en un dels tòpics comarcals més remarcables és deguda, 

més que tot, a la difusió que en donaren poetes i escrip

tors, sobretot Joan MaragalJ.S La seva reproducció en 

forma de postal, ja en l'època, era inevitable. 

En els últims anys el bosc de ribera de les valls olo

tines s'ha degradat irreparablement. L'expansió urbana 

d'Olot i d 'altres nuclis de població riberencs i la indus

trialització i contaminació de les aigües hi han col·labo-

Notes 

7. · Si en temps clar y suau és hermós el que's veu, potser encara ho és més 
quant el cel està amagat per la nuvolada y esblàyman els detalls de tot el paisatge 
els filets invisibles de la pluja. Aleshores, Olot pot ser l'Olot frescal y seriós que 
porta a la meridionalitat excesiva que pugui tenir la nostra terra, el confort benèfich 
de una mena d'oassis del Nort.• (M. UTRILLO, •Sanch Nova•, 15, octubre de 1900). 

8. El 1907 Joan Maragall eternitza la Fageda de Jordà i la .converteix en un 
dels símbols més coneguts de la comarca d'Olot en dedicar-li aquest poema: 

•Saps on és la fageda d'en Jordà?/Si vas pels volts d'Olot, amunt del pla,/ 
trobaràs un indret verd i profond/com mai més cap n'hagis trobat al món:/un 
verd com d'aigua endins, profond i clar;/el verd de la fageda d'en Jordà./El 
caminant, quan entra en aquest lloc,/comença a caminar-hi a poc a poc;compta 
els seus passos en la gran quietut,/s'atura, i no sent-res, i està perdut./Li agafa 
un dolç oblit de tot lo món/en el silenci d'aquell lloc profond,/i no pensa en 
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rat. El bosc de ribera de vernedes i salzedes s'ha tallat i/o 
substituït per plàtans i pollancres, amb la qual cosa ·s'ha 
produït una homogeneïtzació i monotonització dels 
paisatges riberencs. Tanmateix, en l'època a què ens 
referim, els boscos de ribera conservaven encara la seva 
especificitat i riquesa. Eren un dels temes predilectes de 
Joaquim Vayreda i d'altres grans paisatgistes. Eren, 
també, un tòpic, avui força esmorteït, però en el seu 
moment fortament viscut pels poetes i fotògrafs. 

·Els saules, roures, pins i mi l altres arbres voregen els recs per on 
l'aigua corre abundosa jugant a son plaer pel rocam o estenent-se en peti
tes gorges• (AULêSTIA, 1888, p. 328). 

•... arbres negres i blancs, com diuen per ací, a saber, verns, plàtans, trè
mols i no sé quants més, van fent escorta al riu • (PUIGCERVER, 1953, p. 37). 

Un altre tòpic del paisatge olotí - aquest encara viu 
avui- és el de les fonts (fotos S i 15). Olot és envoltat de 
fonts, enclavades en bucòlics paratges : 

cEl nombre de les fonts de la rodalia arriba fins a 35, totes fresques, 
cristallines, pures i saludables a més no poguer (p. 93 J ... La Moixina, Pes
sebre, Pedrera, Deu Grossa, Xatona, Bufaganya, Can Pau, Coromina, 
Cabraró, Capellans etc. etc. De totes aquestes la Moixina és la més con
correguda [p. 97) ... Els passeigs a O lot se conten pel nombre de ses fonts 
[p. 99] ... Les fonts brollen abundoses, unes pel pla (Vall d 'en Bas); altres 
per les vessants de les montanyes i costats de torrenteres entre boscúries 
y esqueis de rocas, recobertes de vegetació esplènd i~a y animada (p. 124)• 
(GELABERT, I 908). 

Certament, les fonts eren - i són- un dels aHicients 
del paisatge olotí: 

· LAFUENTE DE SAN ROQUE 
• Uno de los sitios mas pintorescos que adornan los alrededores de la 

vi/la de Olot es lafuente cuyo nombre siroe de epígrafe a est e escrita. 
•En efecto, situada a orillas del placido río Fluvia y rodeada de cho

pos, carolinas, sau ces y platanos que la embellecen con su sambra y el agra
dable color de sus hojas; con una porción de caños que arrojan fresca, cris
talina y saludable agua; con una concurrencia tan atenta y honrada como 
pueda hallarse _en los paises mas apetecibles; conv ida constantemente 
durante el verano a pasar allí las primeras horas de la mañana y las últimas 
de la tarde; sin que nunca, en tiempos pacíficos como el actual, haya ocu
rrido el menor incidente contrario a los muchos señores forasteros que 
suelen veranear en Olot . 

• Esta fuente, rode ada de dos largos pretiles que siroen de asientos a 
los concurrentes, es el sitio pública mas cómodo con que cuenta esta vi/la • 
(•La Locomotora•, 7, juliol de 1879 ; el subratllat és nostre). 

Tanmateix, la font com a «lloc>> de relacions huma
nes i d'experiències col·lectives comprenia no tan sols el 
reduït espai físic per on brolla l'aigua sinó també tot 
un espai circumdant -el «prat>>- que servia per a bere
nar, ballar sardanes o simplement parlar (fotos 12 i 13). 

Talment la fageda de Jordà o la Font Moixina, el 
pagès esdevé també un tòpic del paisatge olotí. Per pri
mera vegada, el pagès, amb tot el que l'envolta (formes 
de vida, cultius, bestiar), salta de la realitat a la tela, de 
la realitat a la postal. La postal aïlla elements significa
tius de la realitat per magnificar-los, per fer-los destacar. 
En aquest cas es tracta de ressaltar l'element més carac
terístic del paisatge tradicional : el pagès i el seu món. 

Notes 

sortir, o hi pensa en va:/és pres de la fageda d'en Jordà,/ presoner del silenci i la 
verdor./O h companyia! O h deslliurament presó! 

9 .•... tiràvam per capellans, perquè'ns dèyan que menjaríam pa blanch, y 
com nostras famílias lo menjessen prou negre, de fajo l sol, a voltas barrejat ab 

Les il·lustracions que podrien fer-se serien innombra
bles, totes elles postals de record de l'època que trac
tem. La número 17 fa referència al fajol, el cultiu més típic 
i característic de la comarca i un dels tòpics més vius. 

Junt amb els cereals de primavera (mill , panís, blat 
de moro de rostoll), el cultiu del fajol -cultiu de tarda
nies- permetia reduir el guaret a uns pocs mesos al llarg 
de l'any. El fajol, ~n forma de gra, de farina o de palla, 
s'aprofitava per a l'alimentació de l'aviram i del bestiar 
porcí, boví i equí. Fins a la darreria del segle passat era 
corrent la panificació de la seva farina9 i fins als nostres 
dies han sobreviscut les famoses farinetes de fajol, molt 
apreciades pels olotins i tan conegudes com els tortells 
o les coques de llardons. 

Possiblement, si no hagués estat per la seva bellesa, 
recollida pels pintors i cantada pels escriptors de la fi 
del segle passat i principi del present, aquesta poligonà
cia hauria acabat de passar els seus últims dies en 
aquesta comarca sense pena ni glòria. Certament, era 
bella. Quan pel setembre floria, totes les valls sembla
ven cobrir-se de neu. Els artistes, llavors, sortien 
corrents de la vila i, potser davant la mirada astorada 
d'algun pagès, captaven bocabadats la poesia despresa 
pels fajolars. Els pintors olotins eren paisatgistes i, per 
tant, elements del paisatge agrícola apareixen sovint en 
els seus quadres completant escenes de la vida rural. 
Però el cas del fajol és diferent. Els fajolars apareixen 
sols, per si mateixos tenen la suficient personalitat per a 
fer-ho. Això ho demostren, entre d'altres, els dos grans 
paisatgistes olotins, Joaquim Vayreda i Josep Berga i 
Boix, en pintar diversos camps de fajol. D'altra banda, 
les coHeccions particulars de fotografies de principi de 
segle de dos grans afeccionats locals a aquest art, Àngel 
Noguera i Josep M. Dou - el primer dels quals pot ser 
considerat realment com un veritable paisatgista en el 
camp fotogràfic- demostren també l'atracció que els 
camps de fajol florits exercien sobre aquesta incipient 
-i llavors encara minoritària- forma d'expressió artísti
ca. Curiosament, ja per aquests anys, els estiuejants que 
ens visitaven podien endur-se a Barcelona camps de 
fajol en forma de postals de record . 

Tot i haver-n'hi ben poc - insisteixo que es poden 
comptar amb els dits de la mà els camps que en queden-, 
en el món artístico-cultural olotí el fajol avui << és 
moda». El mes de juny de 1980 surt al carrer el primer 
número de la revista << Gra de Fajol». A la portada, una 
bosseta amb tres granets de fajol ; a la primera pàgina, 
un bell epitafi d'aquest cultiu intitulat El fajol en el 
record, de la mà de Miquel de Garganta. També el1980, 

fa vas y blat de moro ... (BERGA I BOIX, I 859, p. I}. 
10. Els camps de fa jol, apunt de desaparèixer, • Punt-Diari•, 27- 10- 198 1. 
I I . En una de la enquestes orals mantingudes amb els pagesos de la zona, 

hom m'ha comentat l'anècdota d 'un pintor que pagà una deterrninada quantitat 
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Foto 16: El Momsacopa rs d vo lcà més lligat a la ciutat d'Olot 

Esteve Puigmal guanya el III Premi Mancomunitat de 
la Garrotxa dintre els XIV Premis Ciutat d'Olot. 
L'obra guanyadora, Vida rural a la comarca de la 
Garrotxa, té una curiosa particularitat; la divisió crono
lògica de la història rural de la comarca en dues grans 
èpoques, l'època del fajol i l'època de després del fajol. 
Justament per aquesta original revisió cronològica de la 
història local, el col-lectiu de la revista més amunt 
esmentada li atorga el Premi Gra de Fajol-1980. Àdhuc 
la premsa diària troba en el fajol un motiu de notícia. 10 

D'altra banda, és ja habitual al començament de setem
bre (quan el fajol floreix) la imatge de dos, tres i més 
pintors envoltant un mateix fajolar. 11 

La forta davallada soferta pel cultiu del fajol des de 
fa uns quinze anys representa la fi del paisatge agrícola 
tradicional i l'inici d'un nou paisatge agrícola basat en el 
cultiu de farratges per a vaques de llet. Els camps de 
fajol ja no són un element definidor i característic del 
bell paisatge garrotxí, tan ben pintat pels mestres de 
l'Escola Paisatgista Olotina. 

Nogensmenys, per a un determinat ~ector artístic i 

Notes 

de diners a un pagès per tal que aquest li sembrés un camp de fajol. Vet aquí el 
paisatge-espectacle! 

12. Hom sap de fa tamps que el fajol té un gran contingut energètic, per la 
qual cosa és especialment cercat per establiments d 'alimentació naturista i per 
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(Foto: Rambo{) 

cultural de la comarca -un heterogeni sector, cal dir-ho-, 
el fajol representa bastant més que un conreu en extin
ció. Hom diria que ha esdevingut el símbol d'una època, 
d'un paisatge, d'una forma de vida avui desapareguts. 
És la nostàlgia del passat, la necessitat de recuperar allò 
tradicional i genuí, la recerca d'una identitat, el retorn a 
la natura i la reivindicació d'una alimentació pura i natu
rista.12 És la melangiosa actitud de retorn al passat que 
marcarà, com deia el sociòleg, la dècada dels 80. 

Certament, hom percep avui un nou paisatge; en el 
fons, però, hom diria que un sector de la població olo
tina en <<viu>> i en <<sent>> un altre de desaparegut; el dels 
camps de fajol florits. La geografia no pot obviar 
aquesta realitat. 

Conclusions 
L'anàlisi del <<món viscut geogràfic •• , en relació 

amb el paisatge, de determinats sectors de la població 
garrotxina deixa entreveure l'existència de tot un seguit 
d'actituds i de valoracions originades en d'altres 
moments i contextos. La literatura -entesa com a font 

alguns laboratoris de fàrmacs. Concretament, la firma CROSS SA ha importat 
grana de fajol i l'ha plantada en una finca experimental de la Roca. Podem parlar 
dintre uns quans anys de l'aparició d'un nou paisatge agrícola, basat en la subs
titució dels farratges pel fajol? 
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d'exploració de les relacions que els éssers humans esta
bleixen amb el seu entorn- permet d'apropar-nos als 
antecedents, més o menys allunyats en el temps, 
d'aquestes actituds. 

En la literatura comarcal de la darreria del segle XIX 

i principi del segle xx -fidel mirall d'un paisatge i d'una 
societat típicament tradicionals- trobem reflectida una 
determinada concepció estètica del paisatge que perdura 
encara avui en alguns sectors de la població olotina. 

La concepció del paisatge com a font d'expressió 
de determinats valors s'endevina fàcilment en el cas de 
la m~ntanya. La muntanya esdevé, als ulls dels escrip
tors de l'època, una font d'instrucció moral per a 
l'home. És vista com un espai verge, pur, sagrat, intacte, 
reducte dels valors morals que donen identitat i caràcter 
a un poble. Vet aquí el fruit d'una valoració estètica 
romàntica de la natura i també, al meu entendre, una 
reminiscència del miHenari culte a la muntanya com a 
espai iniciàtic. La literatura excursionista de l'època 
s'aferrà a aital concepció estètica de la muntanya, tenyida 
en aquest cas de connotacions nacionalistes. 

Les constants queixes i lamentacions per les agres
sions que ja llavors sofria el paisatge ens demostren que 
la tímida actitud de repecte envers l'entorn que sembla 
haver-se desvetllat ara fa poc no és, ni de bon tros, un 
fenomen nou. El que pot haver variat, en tot cas -i no 
sempre-, són els motius de fons que porten a aquesta 
actitud. En el cas dels escriptors locals de l'època s'ob
serven clarament dos incentius al respecte. D'una ban
da, la mateixa concepció del paisatge sagrat, espiritual, 
espectacular, paradisíac, portava a un rebuig immediat 
de qualsevol tipus d'agressió que pogués alterar 
d'aquest paisatge. D'una altra banda, la defensa aferris
sada del paisatge tradicional era una mostra del rebuig 
que sentien envers el progrés i la industrialització i, 
alhora, indirectament, representava també, en alguns 
casos, la salvaguarda i la defensa d'una colla de valors 
-i a voltes de privilegis- que s'esfondraven amb l'adve
niment de la societat industrial. 

És en aquests moments, a la fi del segle XIX i prin
cipis del xx, quan el paisatge olotí comença a ser «con
sumit» àvidament pels pintors paisatgistes, pels estiue
jants i pels escriptors. Tots ells participen d'una mateixa 
concepció i valoració estètica del paisatge. Ells són, en 
definitiva, els creadors dels tòpics del paisatge olotí, 
d'aquells «llocs >> d'identificació i de reconeixement del 
paisatge comarcal, que encara avui perduren. La foto
grafia -la postal del record- ha tingut i té un paper 
essencial en aquest procés de << creació d'imatge >> . La 
fageda de Jordà, els boscs de ribera, les fonts, el pagès 
(amb les seves formes de vida, amb els cultius, amb el 
bestiar) i el fajol són els més destacables, més àdhuc, 
potser, que els mateixos volcans. El fajol-l'única planta 
que, com a tal, apareix en quadres, postals i poemes- és 

Foto 17: Els camps de fajo l flo rits han es tat tema corrent a les postals i els quadres 

una part importantíssima d'aquest paisatge venerat pels 
artistes locals i forans, fins al punt que, malgrat haver 
desaparegut, continua avui atraient els cercles artístico
culturals olotins; podem dir que, més que res, esdevé el 
símbol d'una època, d'uns valors, d\m paisatge i d'una 
forma de vida pràcticament del tot desapareguts. Con
tinua dempeus, en canvi, el tradicional mite de la «Pe
tita Suïssa Catalana», fruit d'una valoració estètica molt 
concreta i fruit, també, d'un cert desig d'apropar-se a la 
civilització nord-europea i centreuropea. 

Joan Nogué i Font 
Doctor en Geografia 
Professor del CoUegi 

Univ ersitari de Girona 
(Universitat Autònoma de Barcelona) 
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Flg. 1: Localitz.ació dc Ics àrees d'estudi 

Fig. 2: Rcprcscmació dc la imatge FA-3 en fals color , amb resolució de 20m 

Fig. 3: Representació dc la imatge FB-13 en fal s color equalitzat. Es pot observar clarament 
la diferent iJ.Iuminació que presenta i que afec ta la meitat o rientada cap al nord 
(esquerra de la fotografia) 
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ESTUDI DE LA SIMULACIÓ 
SPOT SOBRE CATALUNYA 

La possibilitat d'usar imatges digitals 
captades des de satèJ.Iit per fer estudis 
sobre els usos del sòl ha estat àmpliament 
confirmada arreu del món. Actualment, 
l'Institut Cartogràfic de Catalunya acaba 
de publicar el mapa d'usos del sòl de 
Catalunya a escala 1 :2SO.OOO, generat a 
partir d'informació rnultispectral i rnul
titernporal enregistrada l'any 1981 pel 
sensor MSS del satèJ.Iit LANDSAT-2, 
on cada quadre del terreny d'un quilò
metre quadrat és representada segons 
l'ús predominant que ha estat detectat 
per tractament informàtic. 

L'adequació de la informació enregis
trada des de satèJ.Iits, de tota manera, és 
directament condicionada per la relació 
existent entre la resolució que ofereixen i 
les dimensions de les unitats d'estudi. 
Així, mentre els satèJ.Iits LANDSA T de 
la primera generació, amb una resolució 
aproximada de 80 rn, han permès de rea
litzar estudis agronòmics als EUA, el 
Canadà i l'URSS, principalment, no han 
resultat prou adequats per a aplicacions 
semblants en d'altres països on l'hetero
geneïtat del terreny és molt acusada i on 
es dóna una forta parceJ.Iació agrícola. 
Aquest és, precisament, el cas de Catalu
nya, on el42,7% de les parceJ.Ies agràries 
tenen una grandària de 1 ,S ha i només el 
10,S% superen aquesta superfície. 

Això ha comportat que, en l'estudi 
abans esmentat, les extensions agríco
les només van ésser diferenciades en 
dues unitats, segons que fossin de secà o 
de regadiu, sense que hom pogués arri
bar a determinar la classe de cultiu que 
suportaven. 

D'ençà l'any 1982 s'han obert noves 
perspectives amb el llançament del 
satèJ.lit LANDSAT-4, el qual incorpora 
el sensor TM, que ofereix una resolució 
espacial de 30 rn. Actualment, l'ICC està 
avaluant aquesta informació, i els pri
mers resultats confirmen els seus avan
tatges sobre les imatges captades pel MSS, 
tot i que aquesta resolució no sembla ésser 
del tot suficient per poder diferenciar, 
per mitjà de tractament digital de dades, 
els conreus en camps inferiors a 1SO rn . 
de costat, molt nombrosos a Catalunya. 
R .C. . n " I• dt:-st:-mbn-- 1985 ·vo lum I 

D'ací el gran interès del satèJ.Iit SPOT 
que ha d'ésser llançat a l'espai la prima
vera vinent, ja que la resolució espacial, 
que oferirà 20 rn en rnultispectral i 10 rn 
en pancromàtic, ha de possibi li tar la 
detecció de la majoria dels camps i, per 
tant, la realització d ' importants aplica
cions agrícoles que queden, de moment, 
fora de l'abast dels sensors MSS i TM, 
avui dia operacionals. 

Realització de la simulació SPOT 
i plantejament de l'estudi 

Dins els marcs d'aplicació de la infor
mació enregistrada des de satèJ.I it que es 
realitza actualment a Catalunya, beh 
aviat es féu evident la necessitat de dispo
sar d'imatges de simulació SPOT per tal 
d'avaluar i d'estudiar aquesta nova font 
d'informació, i a la vegada, per comple
mentar el sistema de tractament que uti
litzem, desenvolupat al Centre de Càlcul 
de la Universitat Politècnica de Catalu
nya, amb nous programes, d'acord amb 
les característiques de les noves imatges. 

Per tal d'obtenir aquestes imatges es 
concretaren dues operacions a diferent 
alçada per simular les dues resolucions 
que oferirà el satèl·lit SPOT, i es van 
situar dues àrees d'estudi que foren enre
gistrades el dia 4 de juny de 1983 (fig. 1 ). 

La primera operació es va situar en el 
litoral de l'Empordà i el vol es va realitzar 
a 3.SOO rn d'alçada per simular la resolu
ció de 10 rn . L'àrea d 'estudi comprèn una 
superfície aproximada de 23 krn de llar
gada per S krn d 'amplada, i correspon al 
litoral entre Roses i l'Escala. És una àrea 
molt interessant ja que inclou la regió 
dels aiguamolls de l'Empordà, d'elevat 
interès ecològic, així corn una àrea resi
dencial important molt parceJ.Iada que 
pot ésser usada corn a test respecte a la 
resolució oferta. La resta de la superfície 
és dedicada a conreus. A la vegada que es 
registrava la informació rnultispectral es 
va fotografiar amb pel·lícula d'infraroig 
en color, que va donar una sèrie de 13 
fotogrames amb una superposició longi
tudinal del 60%, comprenent cadascun 
d'ells una superfície de S x S krn, aproxi
madament. 

El segon vol es va realitzar a una alçada 
de 7.000 rn per simular la resolució de 20 
rn. Correspon a un corredor de 1 O krn 
d'amplada per uns 70 krn de llargada que 
va des de Sant Feliu de Guíxols, al litoral, 
fi ns a Olot, en direcció SE-NW. Corn
prèn àrees molt interessants, corn la regió 
volcànica i les fagedes d'Olot, les serres 
del Corb i de Finestres, la ciutat de Giro
na, amb d iferents tipus de vegetació que 
van des de la típicament mediterrània 
fins als boscs caducifolis. També es fo to
grafià l'àrea amb pel·lícula d 'infraroig en 
color, comprenent 20 fotogrames d 'un 
60% de superpos ició longitudinal que 
abas ten àrees de 1 O x 1 O krn , aproximada
ment. 

Per avaluar aquestes imatges hom 
determinà de fer, en primer lloc, una anà
lisi de la info rmació original enregistra
da, i seguidament, un estudi de classifica
ció radiomètrica segons els usos del sòl 
presents. Per a aquesta segona etapa fo u 
necessària una campanya de recoJ.Iecció 
de dades sobre el terreny que permetés 
de comparar els resultats del tractament 
digital i avaluar la qualitat de la info rma
ció original. Finalment, si els resultats ho 
permetien, es generaria un mapa d'usos 
del sòl a partir de la classificac ió radio
mètrica d'aq uestes dades de simulació 
SPOT. 

Estudi sobre el terreny 
Hom va concertar la coJ.Iaboració de 

tècnics especialitzats en agronomia i en 
vegetació natural, i després d 'un primer 
examen de les fo tografies d'infraroig se 
selecccionaren les àrees a controlar. En el 
primer cas, l'estudi fo u realitzat per engi
nyers agrònoms de Lleida, que recol
zant-se en llu r coneixement van elegir, 
corn a més representatives, les àrees dels 
fotogrames A-3 i A-1 O (de la sèrie), enre
gistrades amb una resolució de 1Om, i les 
dels fotogrames B-3, B-7, B-10, B-13, 
B-1S i B-17 (de la sèrie B) de 20 rn de 
resolució. 

Cal fe r notar que no fo u possible de 
realitzar l'estudi de camp d'una manera 
simultània amb l'enregistrament digital, 
sinó mesos després; això obligà a fe r una 
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enquesta directa als propietaris de les par
cel· les elegides i a una anàlisi de restes vege
tals. Aquest fet determinà, a la vegada, que 
no es poguessin esbrinar les causes de les 
tonalitats diferents en què apareixia un 
mateix conreu en les fotografies, ni que 
tampoc no es pogués informar de les 
característiques fenològiques dels cultius 
elegits que podrien haver explicat algunes 
de les coincidències i barreges espectrals 
observades en el procés de classificació. 

Per a cada fotograma hom va identificar 
un conjunt aproximat de 50 parcel·les 
representatives dels usos agrícoles, i l'elec
ció es realitzà amb dues condicions : la 
majoria de les parceJ.Ies havien de tenir 
més de 100 m de costat i, a més, havien 
d'aparèixer en una tonalitat homogènia en 
les fotografies d'infraroig, car les hetero
geneïtats presents, pel temps transcorre
gut des del registre de la informació, no 
haurien pogut ésser explicades i només 
haurien perjudicat l'estudi. 

Per facilitar la localització de les par
cel·les en les sortides al camp, es van gene
rar còpies, en blanc i negre .sobre paper, de 
les fotografies seleccionades i s'ampliaren 
fins a unes dimensions de 50 x 50 cm. La 
identificació de cada parceHa s'expressà 
amb símbols establerts prèviament i es 
dibuixaren sobre transparències. 

L'estudi de la vegetació natural fou 
encomanat a un botànic de fa Facultat de 
Biologia de la Universitat de Barcelona i 
es realitzà a partir de la informació con
tinguda en el mapa d'escala 1:50 000 de 
vegetació de Catalunya, corresponent al 
full de Banyoles (IGN núm. 295). L'àrea 
continguda en aquest mapa registra una 
subscena de 25 x 10 km de la passada a 
7 000 m d'alçada, concretament la reco
llida en els fotogrames B-11 i B-13. Hom 
emprà també com a font d'informació els 
mapes de Cultiv os y aprovechctmientos a 
escala : 1 :50 000, editats pel Ministerio de 
Agricultura i tot plegat fou complemen
tat amb diverses sortides de camp. La 
interpretació es realitzà fonamentalment 
a partir de les fotografies d'infraroig i es 
manifestà sobre transparències. 

Anàlisi de la informació original 
D'una primera anàlisi de les imatges 

d 'infraroig i de les combinacions en fals 
color generades a partir de la informació 
multispectral, hom va obtenir una sèrie 
d'observacions que en definitiva van 
determinar les possibilitats i l'execució 
de l'estudi . 

1. La resolució de tOm permet d'indi
vidualitzar els camps i registra petites 
heterogeneïtats dins els conreus i àrees 
forestals , inobservables amb d'altres sen
sors. Es detecten les vies de comunicació 
i fins i tot petites edificacions aïllades. 
L'elevada resolució fa necessari l'ús de 
classificadors texturals per poder consi
derar com a una sola unitat la: gran hete
rogeneïtat detectada dins determinades 
parceJ.Ies, principalment les ocupades 
per arbres i vinyes . 

2. La resolució de 20 m no sembla 
suficient per a registrar clarament els 
camps d'amplada inferior a 50 m, 
havent-hi en aquests casos una forta 
dependència de llur orientació respecte a 
la direcció de captació. (fig. 2). 

3. Les imatges d'aquesta simulació no 
són radiomètricament homogènies, sinó 
que hom pot observar fàcilment un aug
ment de lluminositat a la meitat orien
tada cap al nord en totes les escenes de la 
sèrie B (fig. 4). 

4. Existeix una elevada distorsió geo
mètrica en els laterals de les superfícies 
enregistrades que no es pot corregir amb 
els tractament normals. Això fa difícil la 
representació dels resultats sobre carto
grafia d'escala superior a 1 :50 000. 

5. A causa de la data de registre, al 
començament d'estiu, moltes cobertes 
de sòl apareixen en una mateixa tonalitat 
malgrat de correspondre a usos del sòl 
ben diferents. A més, determinats con
reus són en fase de creixement, cosa que 
fa que la informació enregistrada no 
correspongui a l'espècie vegetal, sinó al 
terreny que la suporta. 

Les tres darreres observacions podien 
tenir una gran influència en la planificia
ció i en les possibilitats del projecte d'es
tudi, i hom intentà, en primer lloc, una 
correcció radiomètrica de les imatges. 
Per aconseguir-ho hom creà un pro
grama específic que, a partir del càlcul del 
valor mitjà d'intensitat per a cada una de 
les columnes de la imatge, realitzava, en 
un segon pas, una compensació radiomè
trica per a cada píxel de manera que totes 
les columnes adoptessin un valor mitjà 
semblant. Els resultats obtinguts, però, 
desaconsellaren l'intent de correcció 
radiomètrica, car, tot i que s'apreciava 
una millora notable en les imatges, 
aquesta només era zonal, o sigui, no era 
completa. 

Un cop decidit l'ús de la informació 
original, hom realitzà un primer procés 

de classificacions radiomètriques per 
esbrinar la separabilitat entre classes 
corresponents a usos diferents. Els resul
tats d'aquestes primeres classificacions 
van evidenciar la impossibilitat de trac
tar; com a unitats d'estudi, àrees de la 
grandària dels fotogrames, així com la de 
crear un arxiu comú de signatures espec
trals per aplicar-lo a tota la superfície 
enregistrada. El principal motiu era la 
iJ.Iuminació diferent que determinava 
que classes separables en una zona es 
barregessin en àrees veïnes i que una 
mateixa signatura caracteritzés usos molt 
diferents en funció de la lluminositat de 
l'àrea on eren. 

Una altra conseqüència greu fou que, 
per raó d'aquest efecte, el nombre de par
cel·les interpretades, que a l'origen del 
treball semblà prou representatiu i sufi
cient per a recollir tota la varietat, resultà 
inadequat i escàs, car no quedaven reco
llides totes les variacions ocasionades pel 
diferent grau d'iJ.Iuminació. D'aquesta 
manera, per a cada imatge tractada, s'ha
gué d'usar el conjunt de parceJ.Ies inter
pretades per tal d'assolir classificacions 
acceptables i fins i tot gairebé sempre 
resultà informació escassa. Així, doncs, 
fou impossible de conservar un cert 
nombre de parceJ.Ies interpretades per a 
realitzar el control de les classificacions, i 
aquest es féu amb totes elles. A la vegada; 
es posà de manifest que en moltes àrees 
era del tot necessari partir d'una resolu
ció de 10m si hom volia diferenciar les 
espècies vegetals conreades en els camps 
d'amplades inferiors a 50 m. En cas con
trari, amb una resolució de 20m, el nom
bre de píxels impurs impedien de trobar 
una signatura específica i, a més, origina
ven confusions amb d'altres signatures. 

Com a conseqüència d'aquesta pri
mera avaluació, hom decidí de centrar 
l'estudi en les àrees corresponenets a tres 
fotogrames per a cada sèrie i no intentar 
la classificació de tot el territori enregis
trat. A la vegada, cada imatge elegida 
hauria d'ésser considerada independent, 
segmentada en subimatges més homogè
nies, i cada subimatge hauria d'ésser trac
tada com a una unitat d'estudi. 

Trac~entdelesdades 

La informació digital del litoral ha 
estat pre-tractada abans de procedir a la 
classificació, de manera que, usant la 
resolució de 1 O m del pancromàtic, hom 
ha pogut referir a aquesta mateixa reso-

R .C.C. n " 1 • desem b r-e 19 85 • vo lum I 



lució de 1 O m del pancromàtic, hom ha 
pogut referir a aquesta mateixa resolució 
la informació multispectral. La forta 
correlació entre els canals 1 i 2 i el pan
cromàtic ha permès d'obtenir la resolu
ció de 10m usant mètodes clàssics d' in
terpolació; hom ha considerat el valor 
del pixe[ en el canal1 o 2 i els dels quatre 
pixels corresponents del canal pancro
màtic. Pel canal 3 hom ha aconseguit la 
resolució de 10m sense usar informació 
del pancromàtic, sinó només els valors 
radiomètrics dels setze pixels envoltant 

cadascun d'ells i emprant un mètode 
d'interpolació cúbica. 

Un segon procés de pre-tractament 
realitzat en totes les imatges ha estat la 
generació de màscares, o sigui la seva 
segmentació en diverses subimatges 
més homogènies, en definitiva les uni 
tats d'estudi. Aquest procés ha estat del 
tot necessari per a compensar, en part, 
la iJ.luminació diferent que determi
nava que les classes espectrals trobades 
perdessin gradualment significació . 

D'altra banda, en no disposar d'infor-
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mació multitemporal, la generació de les 
màscares ajudava a evitar confusions 
espectrals entre usos molt diferents, però 
d'un mateix estat fenològic o d'idèntica 
resposta espectral momentània en l'època 
en què foren registrades les imatges. El 
procés de generació de màscares ha estat 
fet de manera interactiva amb el sistema 
de representació, usant un programa que 
assigna a tots els pixe/s situats fora de 
l'àrea digitalitzada el valor d'intensitat 
zero, conservant però, els dels pixe/s 
localitzats dins les àrees encerclades; 

Fig. 4 : Rq>~ntació dc l'àrea forestal dc la imatge FB- I t en fals color. Les su~rfícics negres corresponen a l'àrea agrícola que ha estat separada per constituir un arxiu independent dc l'arxiu de boscos 
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hom generà a1x1 tants arxius indepen
dents com màscares considerades més 
una, la qual correspon a la resta de la 
imatge no continguda en cap màscara 
(fig. 4). D'aquesta manera, el procés de 
classificació ha pogut ésser fet d'una 
manera independent per a cadascuna de 
les màscares, minimitzant les confusions 
espectrals; un cop assolits els arxius clas
sificats, han estat reunits en un de sol per 
a reconstruir la imatge de partida. 

Generalment, en les imatges correspo
nents a la sèrie B, les màscares s'han fet 
coincidir amb les grans unitats presents 
en el terreny, això és, s'han diferenciat en 
arxius independents les zones agrícoles 
de les urbanes i dels espais coberts amb 
vegetació natural i boscs. En algun cas, 
però, ha calgut fer una segmentació lon
gitudinal de l'escena. El procés de seg
mentació no resulta gaire idoni en la 
majoria dels casos, car hom només pot 
fer màscares d'àrees ben definides, den
ses i prou representatives, mentre que el 
problema de la iHuminació actua de 
manera gradual, la qual cosa ocasiona 
problemes de mosaic en les representa
cions finals de les escenes classificades. 

Després de generar les màscares con
venients, hom s'inicià el procés de classi
ficació considerant-les per separat. En 
primer lloc, hom recercà les possibles 
signatures espectrals per mitjà de progra
mes basats en la mínima distància eucli
diana. Anàlisis successives de les caracte
rístiques espectrals de las classes troba
des, el càlcul de les desviacions i de les 
distàncies entre centres, així com l'estudi 
de llur representativitat per mitjà de 
visualitzacions del resultat de classifica
ció, han determinat l'eliminació, la unió 
o la disgregació de determinades classes, 
així com la incorporació d'altres de tro
bades amb mètodes supervisats. Sovint la 
semblança espectral entre dues classes de 
cultius diferents ha determinat que, tot i 
que en algunes àrees arribessin a diferen
ciar-se, en d'altres, per causa de la llumi
nositat diferent, es confonguessin total
ment, i això ha conduït a establir associa
cions de classes. Un cop assolit l'arxiu 
d'estadístiques definitiu hom ha proce
dit, finalment, a la classificació de la màs
cara usant programes basats en la 
màxima versemblança. 

En alguns casos, l'arxiu d'estadísti
ques generat per una de les màscares ha 
pogut ésser utilitzat com a base per a 
classificar d'altres màscares, eliminant o 

Fig. 5: Representació del resultat de la class ificació de l'àrea agríco la de la imatge FA - J (fi g. 2). (Foto: ICC) 
La relació entre els co lo rs i els usos del sò l detectats s' indica en la taula 2 

incorporant algunes classes espectrals; 
així i tot, però, s'ha donat el cas d'haver 
de canviar la signatura d'una mateixa 
classe, ja que una mateixa signatura 
podia representar dos usos diferents en 
dues màscares. 

Un cop generats els arxius de classifi
cació de cada màscara, ha estat realitzada 
l'assignació definitiva de cada classe 
espectral a l'ús de sòl o associació respec
tiva i finalment s'ha procedit a la reunió 
d'aquests arxius en un de sol per a rege
nerar l'àrea de partida corresponent al 
fotograma elegit. 

Control i discussió dels resultats 
L'avaluació numèrica de la qualitat de 

les classificacions únicament ha estat feta 
per dues de les escenes elegides, car en les 
de la sèrie B, amb resolució de 20m, hom 
no ha pogut diferenciar clarament els 
cultius. Per a les escenes A-3 i A-10, hom 
ha procedit, en primer lloc, a crear un 
arxiu a partir de la digitalització de les 
parcel·les interpretades, amb la qual cosa 
era emmagatzemat per a cada pixe! con-

tingut en aquestes parcel·les l'ús del sòl 
que li corresponia. Seguidament, hom 
realitzà una comparació automàtica 
entre aquesta interpretació i l'assignació 
determinada per la classificació radiomè
trica, i el resultat fou representat com a 
matriu de confusions. Aquesta matriu 
informà sobre el nombre de pixe/s que, 
interpretats com d'un ús de sòl determi
nat, foren classificats en les diferents 
classes o associacions espectrals; dóna 
idea, doncs, de la possibilitàt de destriar 
els usos del sòl considerats, usant proces
sos de classificació radiomètrica sobre 
dades unitemporals de simulació SPOT. 

Per causa dels problemes ja exposats, 
per a classificar tota l'àrea enregistrada, 
l'estudi es va centrar en sis imatges de 
512 x 512 píxels. De cadascuna de les 
sèries A i B, captades a 3 500 m i 7 000 m 
d'alçada, s'han escollit tres àrees (fig. 1) i 
s'han fet coincidir amb la superfície 
corresponent a un fotograma. Les de la 
sèrie A s'han transformat a la resolució 
de 10m i representen àrees de 5 x 5 km, 
mentre que les de la sèrie B, de 20 m de 
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SISTEMA FUJI GSL 

Los beneficios de las prestaciones 
del revela do "Lith" y ac ce so rapido 
en un nuevo sistema. 

Superior calidad con reve/ado super rilpido ! 

Características del Sistema FUJI G SL 

1. Superior calidad de imagen. El sistema 
FUJI G SL proporciona excelente 
calidad de imagen al nivel de los 
sistemas de procesado "Lith ~ 

2. Revelada de alta velocidad. El sistema 
FUJI GSL procesa las películas 
en un tiempo standard de 30 segundos , 
sin pérdida de calidad. 

3. Facil control del química. El revelador 
G SL produce excelentes resultados 
con gran estabilidad , 

4. Sistema ,,equipo abierto.« Pueden usarse 
indistintamente procesadoras de acceso 
rapido o "lith ~ sin necesidad 

sin necesidad de controles . de ninguna modificación . 

PEL/CU LAS 

OU/MICOS 

Componentes del Sistema FUJI G SL 

Fujilith Ortocromatica GO • 100 Recomendada para línea y trama . 

Fujilith Contactos KR • 100 Recomendada para contactos , 
con luz de seguridad amarilla . 

Fujilith Duplicating DR ·100 Recomendada para duplicados , 
con luz de seguridad amarilla . 

Revelador GS • 1 Revelador y regenerador concentrada 
para procesadora y cubeta . 

Fijador G F • 1 Fijador y regenerador concentrada 
para procesadora y cubeta. 

Representant e exclusivo para España : 

Costa Rica. li • Tels. 458 82 50 · 458 83 50 • Madrid 28016 
Caspe. 118 y 120 4°2"• Tels. 231 85 12 · 231 84 01• Barcelona 08013 
San Juan. 5 5 . C '!.o • Tel. 437 69 69 • Ba ra caldo (Bilbao) 



resolució, engloben una superfície de 
10 x 10 km, aproximadament. 

Seguidament, hom fa una descripció 
breu de les escenes esco!Jides i del procés 
de tractament, així com una discussió 
dels resultats. Cada escena és identifi
cada pel nom de la població més impor
tant que conté o per alguna característica 
geogràfica notable i pel número de la 
fotografia d'infraroig en color que coin
cideix amb la seva representació. 

1) Empuriabrava (FA-3). L'examen 
directe de la fotografia d'infraroig en 
color (fig. 2) manifesta la presència de 
tres grans unitats : Una àrea urbana, una 
d'agrícola i una de vegetació natural. 

L'àrea urbana correspon a la urbanit
zació moderna d'Empuriabrava, on hi ha 
una parceJ.lació elevada. Conté un gran 
nombre de canals d'aigua de 10m i 20m 
d'amplada, disposats de forma ordenada 
i que emmarquen cossos de dues fileres 
de cases unifamiliars separades per una 
carretera. 

L'àrea agrícola té dos tipus de par
cel·lació; un de molt regular amb camps 
de 50x300 m disposats de manera orde
nada i situats al N d'Empuriabrava i 
entre les dues àrees urbanitzades, i l'al
tre, de camps irregulars de grandàries 
diverses que arriben fins a les 5 ha. 

L'àrea de vegetació natural comprèn la 
superfície que voreja antics aiguamo!Js que 
avui dia s'estan reconvertint en àrees agrí
coles. Són extensions en clar retrocés . 

Després de transformar la resolució a 
10m hom procedí a la generació de dues 
màscares per construir tres arxius inde
pendents corresponents a les tres unitats 
anteriors. En l' arxiu de l'àrea agrícola 
s'han trobat 29 classes espectrals per a 12 
cobertes presents, de les quals 9 perta
nyen a usos agrícoles i vegetació natural, 
i les restants representen l'aigua, l'urbà i 
l'improductiu (sorres, carreteres i 
roques, principalment). L'estudi de 
l'agrícola diferencià 10 espècies vegetals 
en 45 parceJ.les identificades en aquesta 
àrea, tal com s'indica en la taula 1. · 

D'aquests usos del sòl, les classes 
espectrals corresponents al blat de moro, 
gira-sol i melca farratgera foren indes
triables, car en aquesta època de l'any es 
troben en la fase de plàntula, en les pri
meres setmanes de creixement, i la res
posta espectral correspon més al sòl que 
les suporta que no pas a les mateixes 
espècies. Com a conclusió d'aquest fet, 
les tres espècies han estat considerades 
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7 parceHes d'alfals 
9 parceHes de blat de moro 
2 parceHes de presseguers 
5 parceHes d'ordi 
9 parcel·les de blat 
4 parceHes de gira-sol 
2 parceHes de faves 
1 parceHa de sorgo farratger 
5 parceHes de prades polífites 

_!. parceHa de platanars 

total: 4 5 parceHes 

Taula I. Espècies vegetals identificades en l'estudi 
de camp de les parcel-les escollides de la 
imatgeFA-3 

com un sol grup com a associació deno
minada plàntula. Igualment, la resposta 
espectral de l'àrea de plataners situada a 
la riba de la Mugueta, en el terç superior 
del lateral esquerre de la figura 2, és 
idèntica a la de determinats camps d'al
fals, i ha calgut considerar-los dins una 
mateixa associació . Finalment, la cor
respondència definitiva entre els usos 
del sòl presents i interpretats i els grups 
o associacions espectrals considerades 
ha estat establerta en la taula 2. 

La figura 6 representa la mascara agrí
cola un cop classificada. S'hi reflecteixen 
les principals confusions entre determi-
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' nats usos del sòl i alguns grups i associa
cions espectrals. Així, per exemple, com 
a plàntula són classificades les bandes 
més humides de les sorres i els molls del 
port, a causa fonamentalment que la seva 
amplada és insuficient per a donar pixe/s 
purs, i la informació enregistrada és per
torbada per la dels voltants, principalment 
aigua. També són inclosos en aquesta 
associació alguns camins i carreteres i el 
marge sorrenc de la Muga. El grup ordi 
s'emporta també algunes àrees de blat i la 
majoria dels contorns dels camps, cons
tituïts per pixels impurs. El grup o asso
ciació espectral corresponenet a fruiters 
inclou, a la vegada, àrees de camps aban
donats on creix vegetació natural, així 
com erms on hom ha construït alguna 
indústria. També incorpora àrees amb 
vegetals en plàntula i superfícies d'ordi 
esclarissat. En tots aquests casos la res
posta espectral resulta idèntica a la dels 
fruiters situats al SW de la urbanització. 

El grup blat identifica també algunes 
àrees d'ordi o d'altres tipus de cereals així 
com un gran nombre de parceHes situa
des entre les dues àrees urbanitzades i 
localitzades vora l'abocament del canal, 
la major part d'elles abandonades. Dins 
l'associació vegetació de ribera, conjun
tament amb les fileres de pollancres i 
d'altres arbres que segueixen el riu, apa
reixen algunes extensions cobertes de 

Classes reals Grups espectrals N° de grup Color 

Userda } Platanars 
Blat demoro ) Gira-sol 
Sorgo farratger 
Ordi 
Presseguers 
Blat 
Faves 
Prades polífites amb userda 
Urbà 
Improductiu (sorres, carreteres) 
Aigua 
Vegetació de ribera 

Presents en les altres màscares 

Prats halòfils 
Prats helofítics 
Erms 

Alfals 

Plàntula 

Ordi 
Fruiters 
Blat 
Faves 
Pr. políf. amb alfals 
Urbà 
Improductiu 
Aigua 
Vegetació de ribera 

Prats halòfils 
Prats helofítics 
Erms 

9 

15 

13 
2 
10 

7 
4 
6 

16 
8 
3 

5 
12 
14 

Vermell 

Gris fosc 

Verd clar 
Marró fosc 
Verd blavós 
Blau fosc 
Marró fluix 
Ocre fluix 
Gris metàl·lic 
Blau 
Rosa 

Verd fosc 
Granat 
Morat 

Taula 2. Correspondència definitiva entre els usos del sòl identificats en l'estudi de camp de la imatge FA-3 
(fig. 2) i els grups espectrals constituïts 
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Fig. 6: Representació global de la imatge FA - 3 (fi g. 2). classificada. La correspondència entre els co lors i els usos del sòl detectats es dó na a la taula 2 (Foto: ICC) 

prades polifites amb alfals i fins i tot d'al
tres de fruiters. Les àrees on aquestes 
prades no presenten tant d'alfals són, 
però, identificades com un grup a part. 

El grup urbà recull només algunes edi
ficacions i petits nuclis aïllats, car la urba
nització és considerada en una màscara a 
part. Amb tot, aquestes àrees identifica
des només són parcialment incorporades 
en aquesta classe, i la resta apareix en el 
grup improductiu (sorres i camins) i en el 
grup plàntula (camps nus) . El grup 

improductiu abasta l'àrea més seca de les 
sorres de la platja i alguns pixe ls situats en 
zona d'erms i urbana. 

Un dels aspectes més notables 
d'aquesta imatge classificada és la pèrdua 
de definició que es dóna en els camps 
situats entre les dues àtees urbanitzades. 
Tot i que camps de les mateixes caracte
rístiques existeixen al nord de la urbanit
zació i són ben individualitzats, els pri
mers, a causa de llur orientació respecte 
al sentit de registre de la informació, apa-

reixen sense gaire definició, i el nombre 
de píxels impurs que determinen fan 
molt difícil llur classificació. 

Per a la imatge A-3, la classificació dels 
arxius corresponents a les màscares 
d'urbà i de prats es féu a partir de l'arxiu 
d'estadístiques trobat per a la subscena 
agrícola. Per a l'àrea d'urbà, fou neces
sari d'eliminar onze classes espectrals, i 
per a la de prats, se n'elimin~ren dotze. 
Amb tot, moltes de les classes conserva
des van canviar la identificació. Això 
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explica, per una banda, la impossibilitat 
de classificar tota la imatge com una uni
tat, i per l'altra, significa que la majoria 
d.e les classes espectrals no són caracterís
tiques d'un ús del sòl concret, o que tem
poralment diferents cobertes presenten 
la mateixa resposta espectral. 

Després de generar els tres arxius de 
classificació corresponents a les tres uni
tats, hom procedí a llur unió per a 
reconstruir l'escena entera classificada 
(fig. 6). Fonamentalment, els usos nous 
que apareixen i no són propis de l'àrea 
agrícola són els prats halòfils, els prats 
helofítics, l'urbà, les àrees ermes, les 
carreteres i l'aigua. Els prats halòfils són 
ben diferenciats a la franja lit ,lral, entre 
les dues àrees urbanitzades, i els helofí
tics ocupen tota l'àrea d'aiguamolls, con
fonent-se, de vegades, amb les prades 
polífites amb alfals. L'àrea urbana és 
molt ben classificada i recull tota l'àrea 
edificada, encara que també incorpora 
algunes àrees d'erm que envolten cons
truccions aïllades . És important de des
tacar que tres classes espectrals que en 
aquest arxiu corresponen a urbà, en l'ar
xiu agrícola pertanyien a l'associació 
plàntula, o sigui, que una exacta identifi
cació de les àrees urbanes només ha estat 
possible en separar l'àrea urbana de 
l'agrícola. Les àrees ermes que envolten 
l'àrea urbana apareixen reunides en un 
grup propi que també incorpora petites 
superfícies situades entre les edificacions 
de la urbanització i que corresponen a 
jardins particulars, places i espais oberts, 
així com algunes rengleres d'arbres plan
tats a banda i banda dels carrers . Dins 
l' associació improductiu hom recull, a 
més de sorres seques, àrees ermes sense 
vegetació i els pixe/s pertanyents als 
carrers més amples de la urbanització, 
així com del camp d'aviació . El grup 
aigua identifica la mar, la Mugueta, l'àrea 
inundada i els canals de la urbanització, 
de manera més o menys completa segons 
llur amplada. 

L'avaluació numèrica dels resultats es 
realitzà amb les 58 parceJ.Ies i àrees inter
pretades sobre els 14 usos del sòl consi
derats. Hom comparà la identificació 
real dels pixe ls situats en aquestes àrees i 
l'obtinguda del procés de classificació. 
L'ajust mitjà és del82,6%; aquesta fiabi 
litat en la identificació dels usos per mitjà 
de tractament informàtic va des d'un 
54,5% per a la classe agrícola menys 
detectable (faves ) fins a un 99,2%, que 
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Fig. 7: Representac ió de la imatge FA- lO en fa ls color 

correspon a l'aigua, i sobrepassen el80% 
els grups de vegetació de ribera, de pra
des polífites, de prats halòfils, d'aigua, de 
prats helofítics, d'erms, de plàntula, 
d 'improductiu i d'alfals. Les principals 
confusions espectrals es donen, per 
exemple, entre ordi i blat, i entre fruiters 
i plàntula. 

Seguidament, hom féu un estudi sobre 
l'efecte que tenia en els resultats de la 
classificació la resolució inferior de 20m. 
Per a realitzar-lo s'usà el mateix arxiu 
d'estadístiques generat a partir de la 
imatge amb resolució de 10m, i amb ell 
fou classificada l'escena però mantenint 
la resolució de 20 m. La qualitat mitjana 
d'aquesta resolució fou del 77,9%, o 
sigui un 4,7% inferior a la de la resolució 
de tOm. 

Els grups més perjudicats en reduir la 
resolució són vegetació de ribera, alfals i 
erm. En el primer cas la pèrdua és en 
benefici dels grups prades polífites amb 
alfals, alfals, ordi i erm, la major part de 
les quals presenten cobertes amb vegeta
ció amb una activitat clorofílica acusada i 
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(Foto : ICC) 

que no són extensions gaire homogènies; 
o sigui són classes amb característiques 
semblants a les de la vegetació de ribera, 
fora de la més específica i que és, precisa
ment, la que més influenciada pot ésser 
per un canvi de resolució, l'amplada. 

El grup alfals perd en benefici del 
grup polífites amb alfals, el qual sembla 
beneficiat per pixe ls que, tot i ésser d'al
fals, foren classificats com v egetació de 
ribera en la imatge amb resolu_ció de 10m. 
En definitiva, la pèrdua de resolució fa 
augmentar la confusió amb els usos que 
tot i ésser espectralment bastant sem
blants a l' alfals, tenen valors més baixos 
d'intensitat, principalment en el canal 
de l'infraroig, cosa que es podria expli
car per l'augment de pixe/s impurs 
corresponents a la barreja entre pixe/s 
d'alfals i els de l'entorn. El tercer grup 
més perjudicat és l'erm, que beneficia 
els grups fruiters , polífites i blat. En 
aquest cas sembla que la pèrdua de 
resolució determina un augment d'ho
mogeneïtat que causa la confusió amb 
les classes espectrals més properes. 
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Respecte als grups beneficiats per la 
pèrdua de resolució, es destaca sobretot 
l'urbà. El13,6% de pixe/s que pertanyen 
a urbà es classificaven, amb resolució de 
10m, com erm, i corresponien, en reali
tat, a les àrees enjardinades de l'interior 
de la urbanització. En disminuir la reso
lució a 20m, gairebé la meitat d'aquests 
pixe/s són incorporats a la classe urbà. En 
aquest cas, és evident que amb resolució 
de 10m a causa de l'augment de detall, 
hom arriba a diferenciar les zones edifi
cades dels espais oberts, que són classifi
cats distintament, mentre que amb 20 m 
de resolució moltes vegades aquesta dife
renciació no és possible. Hom observà 
també que més del 16% dels pixe/s 
d'urbà són classificats dins el grup 
improductiu i concretament correspo
nen a les carreteres. 

Un fenomen de les imatges de la simu
lació SPOT és que, per efecte de l'elevada 
resolució, apareix qualsevol heteroge
neïtat en les cobertes del sòl. Aquest fet 
pot arribar a ocasionar problemes en el 
procés de classificació, car dins una 
mateixa parceJ.la es classifiquen alguns 
punts com pertanyents a diversos usos. 
Per tal de contrarestar aquest efecte hom 
ha aplicat un programa que filtra les 
imatges classificades, de manera que 
l'usuari defineix el nombre n de pixe/s 
veïns representatius, i el programa eli
mina els conjunts d'n-J pixe/s diferents 
del seu entorn i els assigna al grup predo
minant que els envolta. 

Han estat diverses les proves de filtrat
ge, variant el nombre n de pixe/s veïns. 
Fent n = 3 i comparant la imatge classifi
cada, un cop filtrada, amb l'arxiu que 
conté les parceJ.les interpretades, hom ha 
pogut comprovar que el procés de filtra
ció provoca una millora d'un 1,8% i tots 
els grups experimenten un benefici, prin
cipalment el de l'urbà. En aquest cas la 
millora es predueix per la pèrdua de 
pixels classificats com erm i com impro
ductiu, o sigui, es perden les carreteres i 
les àrees enjardinades en benefici de la 
classe urbà; és, doncs, un benefici relatiu, 
condicionat per la llegenda de partida. 

Aplicant un filtre de n = 4, hom 
observa encara una millora en la classifi
cació que arriba a assolir un ajust del 
85,4% . Novament, la millora més evi
dent es dóna en els grups urbà i impro
ductiu; aquest últim resulta beneficiat 
sobretot pels pixe ls classificats com erm i 
que corresponen a llocs on es produeixen 

Fig. 8: Repr(:sentació glo bal de la imatge FA - 10 (fig. 7) classi fi cada en quinze grups diferents. La relació entre els co lors i els 
usos representats es dóna en la taula 4 

petits enclavaments de vegetació natural 
en un entorn de sorres. De tota manera, 
si considerem els guanys relatius i no 
absoluts ocasionats pel filtre de tres 
píxels (taula 3), hom pot comprovar que 
els grups es comencen a estabilitzar, de 
forma que, si amb el primer filtre només 
sis grups experimentaven una millora 
inferior a 1'1,5%, amb el filtre de quatre 
pixels són onze grups els que resten per 
sota d'aquest guany si hom considera a la 
vegada la millora provinent del filtre de 
tres pixe ls. 

2) L'Escala (FA-10). És una imatge 
que té unes característiques molt sem
blants a la FA-3 (fig. 7). Igualment poden 
diferenciar-se tres grans unitats: urbana, 
de prats i agrícola. 

L'àrea urbana correspon a la vila de 
l'Escala, on fàcilment es distingeix un nucli 
dens situat al nord i un altre tipus d'edifica
ció, més gran, amb grans espais oberts i 
amb vegetació, que s'estén cap al sud. 

L'àrea de prats ocupa, principalment, 
el litoral situat al NW de l'Escala i resulta 
una zona de transició entre l'àrea agrí-

cola i la urbana. Correspon a una antiga 
zona de conreus, avui dia abandonats, i 
coberta per vegetació natural i dispersa. 

L'àrea agrícola es correspon amb la 
resta de l'escena i presenta grans super
fícies dedicades a arbres fruiters, pre
dominantment a pomeres i alguns pres
seguers. 

El primer procés consistí en la trans
formació a la resolució de 10 m i en la 
generació d'una màscara per a diferen
ciar l'àrea urbana i de prats de la resta 
agrícola, car hi havia confusions espec
trals entre camps de conreu i l'àrea 
d'erms, així com amb el nucli urbà dens. 

L'estudi sobre el terreny de l'àrea agrí
cola identificà 52 parceJ.les de 14 espècies 
vegetals diferents. Espectralment es tro
baren en aquesta àrea 35 classes que foren 
assignades als 8 grups espectrals o asso
ciacions que s'indiquen en la taula 4. 

Com per a l'escena anterior, hom va 
haver de crear l'associació de plàntula 
per a referir els camps de blat de moro i 
gira-sol, ambdós amb un estat incipient 
del vegetal i espectralment indestriables. 
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A F3 F3• F4 F4• 
Sense filtre FUtre3 F3-A FUtre4 ·. F4-A F4•-F3• 

1 
2 55.1 56.8 . 1.7 58.5 3.4 1.7 
3 80.9 83.1 2.~ · 84.1 3.2 1.0 
4 81.7 83.4 1.7 84.6 2.9 1.2 
5 83.5 86.4 2.9 87.8 4.3 1.4 
6 69.2 75.5 6.3 78.8 9.6 3.3 
7 54.5 56.4 1.9 57.8 3.3 1.4 
8 99.2 99.2 o 99.2 o o 
9 88.7 89.2 0.5 89.7 1.0 0.5 

10 76.0 76.7 0.7 77.3 1.3 0.6 
11 
12 96.2 97.4 1.2 98.0 1.8 0.6 
13 63.8 65.5 1.7 66.8 3.0 1.3 
14 87.8 88.5 0.8 89.2 1.5 0.7 
15 98.0 98.6 0.6 98.7 0.7 0.1 
16 80.5 83.9 3.4 86.5 6.0 2.6 

Global 82.6 84.4 1.8 85.4 2.8 1.0 

Taula 3. Taula resum de les millo res absolutes i relatives que determina l'ús de filtres sobre les imatges classifi
cades. Els valors de les columnes I, 2 i 4 es refereixen a l'encert de classificació de cada grup, expressat 
en tants per cent ; a la columna 2, després d 'aplicar un filtre de 3 pixels; a la columna 4, quan és de 4 
pi xels 

Classes reals 

ParceHa de xops 
11 ParceHes d'userda 
2 ParceHes d'erm 

13 ParceHes de pomeres } 4 Parcel·les de presseguers 
4 ParceHes d'ordi } ParceHa de civada 

ParceHa d'userda dallada 
4 ParceHes de gira-sol } 2 ParceHes de blat de moro 
1 Parcel·la de sorgo farratger 
4 ParceHes de blat I ParceHa de colza 
3 ParceHes de faves 

Presents en la s ub imatge d'urbà i prats 

Sorres i carreteres 
Prats 
Aigua 
Bosc 
Urbà 
Matolls 
Horta 

Grups espectrals 

Vegetació de ribera 
Alfals 
Erm 

Fruiters 

Ordi 

Alfals dallat 

Plàntula 

No considerat 

Blat 

Improductiu 
Prats 
Aigua 
Bosc 
Urbà 
Matolls 
Horta 

Color 

Rosa 
Vermell 
Carmí 

Granat 

Verd fluix 

Rosa fosc 

Gris fluix 

Groc 

Gris metàHic 
Morat 
Blau 
Verd fosc 
Ocre fluix 
Ocre fort 

T aula 4. Espèc ies vegetals identificades en les parceHes agrícoles de la imatge FA- lO en l'estud i de camp. 
S'hi incorporen els usos del sòl trobats en l'altra màscara. El color és l'adoptat en les representacions 
de les imatges classificades 
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Els camps de faves, si bé contenien cer
tes característiques espectrals pròpies, en 
general no es pogueren diferenciar del 
blat, per la qual cosa foren finalment reu
nits en la mateixa associació. A causa de 
l'escassa mostra de civada i de la seva res
posta espectral poc específica, fou unida 
en l'associació ordi. Igualment es va fer 
amb la colza, però en aquest cas la seva 
signatura poc definida era molt semblant 
a la del blat i es reuniren en una mateixa 
associació. Les respostes del blat i de 
l'ordi, espectralment, presenten algunes 
confusions, però ha estat possible de 
considerar-los per separat, tot i que es 
barregen en àrees determinades. 

Els problemes principals han estat en 
les respostes espectrals dels camps iden
tificats com fruiters . En realitat, en mol
tes d'aquestes àrees els arbres són escas
sament desenvolupats i es presenten de 
forma dispersa, la qual cosa origina una 
resposta idèntica a la de l'erm. En d'altres 
casos, el problema de la iHuminació dife
rent arreu de l'escena ha determinat que 
en els casos en què es presentaven amb 
una coberta densa, de vegades hi hagués 
confusió espectral amb els camps de 
cereals localitzats a la part superior de la 
fotografia. Una altra causa de confusió 
ha estat que l'alternança entre les fileres 
d'arbres i el sòl nu originés un gran nom
bre de pixe/s impurs amb resposta espec
tral idèntica a la de pixe/s d'ordi amb 
males herbes i d'alfals dallat. Resumint, 
aquests camps posseeixen una resposta 
espectral molt heterogènia relacionada 
amb l'elevada resolució de la imatge, l'es
tat fenològic i la il·luminació especial de 
l'escena. En aquests casos sembla del tot 
necessari d'usar classificadors més 
inteHigents, no merament puntuals, sinó 
texturals, o bé incorporant-hi d'alguna 
manera informació treta de la fotointer
pretació de les imatges en fals color o en 
infraroig. 

· L'espècie vegetal de la melcà farra tgera 
no ha estat considerada per haver-hi 
només una parceHa interpretada i per ser 
espectralment idèntica a l'ordi . 

L'avaluació quantitativa de la classifi
cació de l'àrea agrícola feta sobre el con
junt de parceHes interpretades dóna un 
ajust amb la veritat-terreny del 64,9% , 
les dificultats de separar alguns grups 
especialment es manifestaren en els pro
blemes de classificar els fruiters i l'ordi. 

Amb aquest arxiu de l'àrea agrícola 
hom féu, seguidament, una prova reia-
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cionada amb l'elevada correlació que 
existeix entre els dos primers canals 
espectrals. Per això hom tornà a classifi
car l'escena usant només el canal 1 i el 
canal 3, utilitzant les classes espectrals 
troLades anteriorment i mantenint la 
seva identificació. La comparació del 
resultat de la classificació amb l'arxiu de 
parcel-les interpretades donà un ajust del 
60,6%, o sigui, més d'un quatre per cent 
inferior que utilitzant els tres canals. El 
grup més perjudicat fou el de l'ordi que ja 
posseïa una certa dificultat de diferen
ciar-se dels fruiters i del blat. Cal vigilar, 
doncs, l'intent de reduir el nombre de 
canals espectrals per accelerar el temps 
de procés, car alguns usos, de vegades 
aquells més difícils d'identificar, poden 
ésser perjudicats encara que s'elim:ni un 
canal altament correlacionat amb algun 
d'altre. 

La vila de l'Escala, juntament amb 
l'àrea de prats que l'envolta, s'ha classifi
cat conjuntament i de manera indepen
dent de l'àrea agrícola. En aquesta subs
cena s'han trobat 20 classes espectrals, 
pertanyents a 8 usos del sòl interpretats. 
Com a usos que no es presentaven en 
l'àrea agrícola, s'han identificat les 
sorres, que incorporen parcialment les 
vies de comunicació, l'urbà, l'aigua, els 
boscs, els matolls, els prats i erms que 
envolten la vila i petits conreus d'horta. 

Les quatre classes espectrals trobades 
per a definir el grup de l'urbà no arriben a 
identificar densitats diferents d'edifica
ció tot i que realment, com a mínim, hi ha 
dues classes prou característiques: la 
d'urbà dens i la d'urbà dispers amb àrees 
obertes. 

Dins l'àrea de prats, que inclou super
fícies antigament conreades, hom ha 
pogut diferenciar el grup de matolls, que 
de vegades correspon a antics camps de 
vinya abandonats. També com a matolls 
es classifiquen espais al voltant dels boscs, 
on els arbres apareixen més dispersos, així 
com les superfícies arbrades de dins l'àrea 
urbana. La resta d'espais oberts de l'àrea 
urbana, jardins, places amb vegetació, es 
classifiquen dins l'associació espectral dels 
prats. Al NW de l'Escala, seguint un canal 
de reg, així com al voltant d'Empúries, l'al
tre nucli representat en aquesta imatge, 
hom ha identificat una sèrie de petites par
cel·les dedicades a horta que no havien 
estat considerades en l'estudi del terreny i, 
per tant, no s'han tingut present en les 
matrius de comparació. 

La unió de les dues màscares classifica
des per separat reconstrueix l'escena glo
bal (figura 8), en la qual, finalment que
den destriats els 15 usos del sòl descrits a 
la taula 4. La comparació de la classifica
ció de tota l'escena amb l'arxiu de l'estudi 
del terreny dóna una coincidència del 
68,1 %, presentant-se tres grups amb 
menys d'un SO% d'ajust amb el terreny. 
Amb tot, es poden justificar senzilla
ment aquests valors tan baixos, princi
palment per l'urbà, on el 28,9% i el 
15,1% de píxels han estat classificats dins 
els grups de prats i de sorres i vies de 
comunicació. O sigui que espectralment 
s'han separat les edificacions de les carre
teres i dels jardins, mentre que les dades 
del terreny ho consideraven tot com a 
urbà. 

En els fruiters, apareixien un 40,8% 
dels píxels classificats com erm, pro
blema ja exposat i que s'origina per l'ele
vada resolució de la imatge, i per l'escàs 
desenvolupament dels arbres. 

Una altra confusió es dóna en un 
52,7% de píxels interpretats com matolls, 
però classificats com a prats. Realment, 
en la interpretació d'aquests dos usos del 

sòl hi ha un cert grau de subjectivitat que 
pot influir d'una manera molt notable en 
el procés de comparació. 

El fet d'aplicar un filtre de 4 píxels 
suposà que globalment augmentà l'ajust 
amb el terreny en un 2,6%. La millora 
només fou experimentada, però, per 
alguns grups. Així, mentre els pollancres, 
l'urbà, els boscs i els erms milloraven en 
un 5% com a mínim, els grups restants 
no foren gairebé afectats. Per la millora 
experimentada en els grups de boscs i 
d'urbà, hom pot deduir que la influència 
del filtre resulta beneficiosa en homoge
neïtzar la representació dels grups ben 
definits però que presenten heteroge
neïtats petites (carrers, places, tallafocs, 
esclarissaments reduïts etc.) que són 
enregistrades per l'elevada resolució del 
sensor i que originen pertorbacions en el 
procès de classificació. 

3) Aiguamolls de l'Empordà (FA-S). 
Correspon a la imatge que segueix a la 
FA-3 d'Empuriabrava. Conté l'àrea d'ai
guamolls encerclada per una zona agrí
cola i la resta de la urbanització (fig. 9) . El 
primer procés d'aquesta imatge consistí 
també en la segmentació en les tres uní-

Fig. 9 : Representació de l'àrea dc prats d~ la imatge FA -5 en fal s co lor (Foto: I CC) 
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tats citades, després d'aconseguir la reso
lució de 10 m per a generar tres arxius 
independents. 

De partida, la classificació fou realit
zada amb les classes espectrals trobades 
en l'escena FA-3, però, finalment, hom 
l'eliminà i n'incorporà algunes de 
noves. En la imatge global classificada 
(figura 1 0), hom diferencià 21 usos o 
cobertes diferents, dels quals 7 corres
ponen a la vegetació agrícola, 9 a la vege
tació natural pròpia dels aiguamolls i la 
resta identifica l'aigua, l'urbà, les terres 
nues i sorres seques, l'erm, i les sorres 
humides. En la taula S hom descriu els 
usos identificats. 

4) Imatges registrades amb resolució 
de 20m. Després d'una anàlisi global del 
corredor enregistrat amb aquesta resolu
ció, hom escolli les imatges correspo
nents a les fotografies B-11, B-13 i B-16 
per representar una àrea molt interessant 
que recull diferents tipus de cobertes 
forestals, entre elles les fagedes de les 
serres del Corb i de Finestres, alzinars, 
rouredes, i suredes, i l'àrea volcànica 
d'Olot. D'altra banda, les tres escenes 
representen una gran superfície del mapa 
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de Banyoles d'escala 1 :50 000, del qual hi 
ha editat un estudi de vegetació natural, i 
la possibilitat d'editar un nou mapa a 
partir de la informació multispectral 
classificada fou considerada molt inte
ressant per a obtenir una base de compa
ració entre mètodes de treball diferents. 

L'estudi d'aquestes imatges ha tingut 
moltes dificultats per la gran pertorbació 
que suposà, ep el procés de classificació, 
l'efecte de la iJ.luminació diferent. En 
totes les àrees d'aquest corredor, aquest 
fenomen ha originat problemes greus de 
confusió espectral entre usos del sòl 
diversos. Si bé la possibilitat de generar 
màscares independents pot solucionar, 
en part, aquesta dificultat, hom no cons i-

. derà oportú de crear-ne gaire, car la per
torbació actua gradualment mentre que 
les màscares donen àrees concretes de 
manera que, en realitzar el mosaic per 
reconstruir l'escena de partida, apareixe
rien discontinuïtats clares entre àrees 
tractades independentment. 

La principal confusió entre zones agrí
coles i forestals ha estat, en part, solucio
nada quan aquestes dues unitats s'han 
pogut separar en màscares independents, 
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però en el cas en què no hi havia límits 
concrets, la segmentació de la imatge s'ha 
realitzat en sentit longitudinal; aquest ha 
estat el cas de l'escena FB-13. 

L'ús agrícola de les tres escenes és molt 
semblant i en total se n'interpreten 16 de 
diferents, encara que alguns d'ells són 
variants d'estat. Així, per exemple, hom 
diferencià l'alfals de l'alfals dallat i de l'al
fals amb males herbes, i les prades polífi
tes es diferenciaren en dues classes 
segons la presència o no d'alfals. 

En el procés de classificació, ja de par
tida, hom va deixar de tenir en considera
ció alguna de les espècies interpretades, a 
causa de la poca representativitat que 
tenien en la superfície global enregistra
da. Els diferents cereals no es pogueren 
mantenir en classes espectrals específi
ques en classificar tota una escena; tot i 
que en petites àrees es podien diferen
ciar; les greus confusions que apareixien 
en ampliar l'àrea d'estudi, motivades per 
la iJ.luminació diferent, condicionaren 
llur associació. Una altra causa a afegir és 
la diversitat d'estats fenològics en què es 
troben els conreus, la qual cosa origina 
famílies de respostes espectrals que con
siderades de forma conjunta són indes
triables. 

Un tercer factor que cal tenir present 
és la mateixa resolució de 20 m, inade
quada per als camps de menys de 100m 
de costat, que són molt abundants en 
aquestes imatges. 

Com a conseqüència d'aquests tres 
factors, espectralment fou necessari 
d'agrupar la majoria dels camps i dife
renciar únicament les superfícies amb 
espècies crescudes (blat, ordi, civada) de 
les que suporten espècies que estan en les 
primeres fases de desenvolupament (blat 
de moro, gira-sol, melca); a part, hom ha 
identificat els camps d'alfals. 

Les pastures han estat un ús del sòl 
molt perjudicat per efecte de la iJ.lumina
ció diferent; han estat mantingudes com 
un grup perquè identificaven molt exac
tament alguns espais reservats a aquest 
ús, tot i que en algunes àrees presentaven 
greus confusions amb els boscs mixtos i 
amb la vegetació de ribera i, fins i tot, 
amb els cereals. 

Les àrees urbanes i les edificacions 
aïllades són ben enregistrades amb 
aquesta resolució de 20m. Els problemes 
apareixen, però, en el procés de classifi
cació automàtica quan la majoria dels 
píxels d'urbà són classificats dins altres 
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usos, principalment terres nues, camps 
amb v egetació poc desenvolupada, aflo
raments rocosos, sorres etc. Quan l'àrea 
urbana és prou densa, aquestes confusions 
es poden solucionar emmascarant-les en 
arxius independents. Amb tot, aquesta 
solució no és aplicable en les àrees poc 
denses o quan l'hàbitat és dispers, sobre
tot, quan l'entorn és dedicat a conreu, la 
qual cosa és la més usual. 

Així, en les imatges estudiades, el 
resultat de la classificació de !'urbà ha 
estat molt divers. Mentre que en la 
imatge FB-16 hom ha pogut fer una màs
cara d'urbà i diferenciar-lo clarament, 
car els tres nuclis principals (Olot, Sant 
Joan les Fonts i Castellfollit de la Roca) 
són prou densos i definits, en les altres 
dues imatges ha estat impossible, per tal 
com incorporen petits nuclis urbans poc 
definits i dispersos. En aquests casos 
hom ha conservat alguna classe espectral 
d'urbà que representa molt parcialment 
els nuclis habitats, mentre que la majoria 
de píxels urbans són englobats en d'altres 
classes espectrals. 

La classificació de les àrees forestals ha 
estat molt perjudicada pel gradient de 
llum. Concretament, en les grans exten
sions de boscs de transició entre els de 
fulla caduca i perenne, aquest fenomen 

Grups espectrals 

2 Prat halòfil amb jull de platja 
3 Jull de platja amb salicornars 

ha determinat confusions inesperades, 
engrandint lateralment aquestes àrees o 
ocasionant coincidències espectrals amb 
cobertes pures presents a certa distància. 
La interessant àrea de les fagedes (Fagus 
sylvatica) de l'àrea d'Olot, a causa 
d'aquesta pertorbació, no ha pogut ésser 
diferenciada en un grup específic car, tot 
i que posseeix una resposta espectral bas
tant característica, es confon amb la de 
les suredes i rouredes localitzades a certa 
distància. Globalment, l'àrea forestal 
s'ha diferenciat en tres associacions 
espectrals segons correspongués a super
fícies ocupades per arbres de fulla caduca 
(fagedes, rouredes, castanyedes), per 
arbres de fulla persistent (pinedes, alzi
nars), o per associacions d'ambdues clas
ses, o sigui, per boscs de transició entre les 
àrees més mediterrànies i les euro-sibe
rianes. En la imatge FB-16 s'ha diferen
ciat com a grup a part una àrea ocupada 
quasi exclusivament per pi roig (Pinus 
sylv estris). A la taula 6 s'indiquen els usos 
del sòl detectats en les tres imatges estu
diades del corredor interior. 

Com a exemple de la classificació 
d'aquestes àrees incorporem la de la 
figura 3, que correspon a la imatge de la 
serra de Finestres, FB-13. La segmenta
ció en màscares s'ha hagut de realitzar en 

Color 

Marró fosc 
Rosa 

4 Prat halòfil amb jull de platja en camps abandonats 
S Jonquera halòfila 

Marró fluix 
Verd fosc 
Ocre fluix 
Blau fosc 
Blau 

6 Prat halòfil amb Obione 
7 Aigua 
8 Blat 
9 Canyissars 

1 O Sorres humides 
11 Fruiters 
12 Julldeplatja 
13 Prats halòfils amb joncs 
14 Erm 
1 S Sorres seques i camps nus 
16 Urbà 
17 Faves 
18 Cereals 
19 Alfals dallat 
20 Plàntula 
21 Joncs amb jull de platja 
22 Alfals i prades polí fites amb alfals 

Vermell 
Verd-blavós 
Carmí 
Granat 
Verd fluix 
Morat 
Gris fosc 
Gris metàHic 
Blau fluix 
Ocre fort 
Rosa fosc 
Gris fluix 
Gris 
Groc 

Taula S. Usos del sòl diferenciats en la imatge FA-S per classificació radiomètrica i correspondència amb el 
color en què es representen en la fi gura tO 

sentit longitudinal car els límits entre 
àrees forestals i agrícoles no són gaire 
concrets. En la taula 7, només s'han dife
renciat 9 associacions espectrals, algunes 
representant algun ús del sòl molt con
cret. En la figura 11 pot observar-se la 
representació global de l'àrea classificada. 

Els boscs de fulla perenne han estat dife
renciats en un mateix grup. Principalment 
es tracta d'alzinars en la major part de l'es
cena, excepte el lateral superior esquerre, 
on predominen les pinedes. En aquesta 
darrera àrea han estat incorporades, però, 
algunes masses de bosc mixt amb roure
des, que espectralment coincidien amb 
alzinars afectats per una iHuminació més 
intensa. La banda central de l'escena ha 
estat classificada com bosc mixt. Realment 
hi predominen boscs perennes i caducs, 
però també és cert que d'altres àrees on 
també es donen aquestes associacions no 
queden representades en aquest grup, per 
efecte de la iHuminació diferent a què són 
exposades. El bosc caduc ha estat diferen
ciat en gran part com un grup diferent. 
Principalment representa fagedes i roure
des, però també incorpora bandes estretes 
de boscs de ribera que segueixen els princi
pals corrents d'aigua. Algunes àrees perta
nyents clarament a aquest grup han estat, 
però, considerades com alfals, car repre
sentaven una resposta espectral idèntica. 

Els camps agrícoles amb vegetació 
madura, principalment de cereals, han 
quedat incorporats en una mateixa asso
ciació, sense possibilitats de destriar les 
espècies principals per raó de la gran 
varietat amb què es presentaven i del pro
blema de la iHuminació diferent. També 
han quedat incorporades algunes àrees 
de pastures i de boscs erosionats. 

Els conreus en les primeres etapes de 
creixement s'han representat conjunta
ment en un sol grup. A la vegada s'han 
incorporat la majoria de píxels perta
nyents a !'urbà, p_rincipalment del nucli 
de Santa Pau, on les edificacions són bas
tant disperses i envoltades de camps i, per 
tant, impossibles de reunir en una màscara 
a part. Amb tot, s'ha mantingut una classe 
espectral d'urbà que recull, encara que 
molt parcialment, les àrees més denses. 

També com a grup diferenciat s'han 
considerat àrees de bosc molt alterades 
per l'home, situades principalment a 
l'est de Mieres. Són zones d'urbanitza
ció recent i forta alteració, de manera 
que arriben a produir-s'hi afloraments 
rocosos. 

R .C .G. n " I • d PSPmlu-.•1 0 8ñ • vo lum I 



La darrera associació espectral consi
derada correspon amb notable exactitud 
als prats i pastures. De tota manera, 
incorpora d'altres usos del sòl molt 
variats, però coincidents pel que fa a la 
resposta espectral. Així, certs camps de 
conreus, molts d'ells abandonats i àrees 
de bosc caducifoli esclarissat, principal
ment, així com vegetació de ribera. 

Conclusions generals 
Totes les imatges d'aquesta simulació 

SPOT, principalment les que correspo
nen al corredor enregistrat a 7 000 m 
d'altitud, presenten un problema d'il·lu
minació, ja que de manera gradual s' in
tensifica en sentit S-N la llum reflectida. 
Aquest fenomen ha perjudicat notable
ment l' intent de classificació radiomè
trica i, en general, l'avaluació d'aquestes 
dades. El motiu bàsic ha estat la confusió 
espectral constant entre classes perta
nyents a usos del sòl diversos, depenent 
de la seva localització a l'escena, així com 

Usos del sòl 

Bosc perennifoli 
Bosc caducifoli 
Bosc mixt 
Prats i pastures 
Matolls 
Pi roig 
Conreus d 'hivern (blat, ordi) 

la pèrdua de definició de les classes 
espectrals en el mateix sentit que el de la 
pertorbació. 

Aquest efecte s'ha intentat de com
pensar de dues maneres: per correcció 
radiomètrica i per segmentació de les 
escenes. La correcció radiomètrica s'ha 
basat en el càlcul del valor mitjà d'inten
sitat per a cada columna de la imatge i en 
la compensació radiomètrica posterior 
sobre cada píxel per tal que els nous 
valors mitjans de totes les columnes s'as
semblesin. Aquesta correcció s'intentà 
de dues maneres: de forma global consi
derant tots els píxels continguts en cada 
cinta; de forma particular, realitzant la 
correcció per a cada imatge. En ambdós 
casos, les millores obtingudes foren 
locals, per la qual cosa hom decidí el 
segon procediment. 

Aquest es basa en la segmentació de les 
imatges en subimatges més homogènies i 
en l'ús d'aquestes com unitats d'estudi, 
classificant-les de manera independent. 

FBll FB13 FB16 

x x x 
x x x 
x x x 
x x x 

x 
x 

x x x 
Conreus de primavera (blat de moro, gira-sol) x x 
Alfals x x 
Alfals dallat x x 
Vegetació de ribera x 
Urbà x x x 
Plfloramentsrocosos x x 
Aigua x 

Taula 6. Usos del sòl detectats en les tres escenes estudiades del corredor interior enregistrat amb 20 m de 
resolució 

Grups espectrals 

Bosc perenne (alzinars, pinedes) 
Bosc caduc (fagedes, rouredes) 
Bosc mixt 
Cereals crescuts (blat, ordi, civada) 
Plàntula (blat de moro) 
Prats i pastures 
Alfals 
Urbà 
Zones forestals degradades i afloraments rocosos 

Color 

Verd fosc 
Groc 
Verd blavós 
Carmí 
Gris fosc 
Gris fluix 
Vermell 
Ocre fluix 
Ocre fort 

Taula 7. Usos del sòl detectats per classificació radiomètrica de l'escena FB 13 (figura 3) i colors amb què són 
representats en la fi gura 11 
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Amb tot, aquesta solució és només apli
cable quan existeixen unitats ben dife
renciades, de límits definits, cosa que no 
sempre passa. En aquests darrers casos, 
la segmentació ocasiona problemes de 
mosaic en reconstruir l'escena de parti
da. D'altra banda, la generació de màsca
res només és factible per a les grans uni
tats, no per a usos del sòl de poca exten
sió i dispersos per tota la imatge, car això 
suposaria un elevat esforç de supervisió 
que no es pot considerar quan s'estudien 
superfícies extenses. Per finalitzar, 
aquesta pertorbació ha fet equivocada la 
idea originària i prou raonable que la 
interpretació, per mitjà d'estudis de 
camp de cinquanta parceJ.Ies en vuit 
fotogrames era suficient i prou represen
tativa de l'àrea global enregistrada. 

Com a conseqüència d'aquest proble
ma, l'intent d'obtenir una sortida classi
ficada de tota l'àrea ha estat desestimat i 
l'estudi s' ha concentrat exclusivament en 
les sis escenes elegides. A més, les confu
sions espectrals contínues han fet neces
sari d'agrupar diverses classes vegetals i 
usos del sòl en associacions, quan, si no 
hagués estat per aquesta pertorbació, 
sembla que hauria estat factible de man
tenir-les per separat. 

La fotointerpretació directa de les 
imatges resulta exceJ.Ient, fins i tot quan 
la resolució és de 20m, i l' interès se cen
tra en la vegetació natural. En les zones 
agrícoles es poden diferenciar camps 
inferiors a 0,5 ha, depenent, però, de 
l'entorn. Les àrees urbanes són enregis
trades amb un detall relacionat amb la 
seva textura i densitat, i les estructures 
lineals apareixen amb una claredat que 
depèn de la seva orientació envers el sen
tit del registre. Concretament, els carrers 
de Girona són més ben detectats quan 
més coincideix la seva direcció amb la del 
registre. Fins i tot, aquesta resolució 
arriba a detectar edificacions aïllades. 

En aquest cas, però, hi ha una forta 
dependència amb l'entorn on es troba. 

Amb resolució de 10 m s'arriben a 
detectar les edificacions aïllades i a loca
litzar els edificis dins les parceJ.Ies. Amb 
tot, hi intervé en cert grau el tipus d'en
torn on es troben i el contrast que supo
sa. Normalment, els camps no surten 
homogenis i uniformes sinó amb àrees 
heterogènies en llur interior. 

El tractament informàtic de la infor
mació multispectral presenta problemes 
quan no s'usa, a la vegada, informació 

texturat. Tant amb la resolució de 10m, 
com amb la de 20 m, les classificacions 
radiomètriques detecten les heteroge
neïtats reals que es localitzen dins les par
cel·les, cosa que pot ocasionar un destorb 
en produir-se coincidències espectrals 
entre aquestes superfícies i usos o con
reus diferents. Les avaluacions de l'efecte 
que té l'augment de la resolució sobre els 
usos del sòl considerats en aquest estudi 
indiquen que determinats usos en són 
beneficiats, mentre que d'altres en poden 
sortir perjudicats. Concretament, la 
resolució de 10m sembla capaç de poder 
diferenciar dins les àrees urbanes les vies 
de comunicació i els espais oberts ; con
tràriament, alguns camps agrícoles són 
empitjorats en les sortides classificades 
per segmentar-se en classes distintes 
d'acord amb les variacions d'estat que 
poden presentar-s'hi dintre. 

La resolució de 20m no sembla conve
nient per a poder destriar i classificar 
correctament els camps de dimensions 
inferiors a 1 ha. En aquest fet intervé 
fonamentalment la presència dels pixe/s 
impurs del seu entorn, però també dels 
originats en les heterogeneïtats internes 
que poden presentar. Per a aplicacions 
agrícoles sembla del tot indispensable 
usar informació múltitemporal, la qual, a 
part definir molt més les signatures 
espectrals i possibilitar la separació entre 
espècies que momentàniament poden pre
sentar la mateixa resposta, esmorteeix les 
heterogeneïtats internes de les parceJ.Ies. 

Existeix una forta correlació entre els 
dos primers canals espectrals . Un estudi 
de classificació realitzat únicament amb 
el primer i el tercer canal empitjorà, però, 
la qualitat dels resultats en un 4%. A més 
a més, el perjudici actuà sobretot en els 
grups espectrals més semblants, per la 
qual cosa sembla raonable de mantenir el 
segon canal o, segons l'estudi concret, 
d 'analitzar el possible perjudici i decidir 
la inclusió o no del segon canal d'acord 
amb els resultats. 

En resum, tenint en compte que els 
principals problemes amb què hom ha 
topat (diferent grau d'iJ.Iuminació en les 
imatges i distorsions geomètriques acu
sades) responen al fet que les dades 
corresponen a una simulació, o sigui que 
han estat captades des d'avió, i que, a més 
a més, la inseparabilitat espectral entre 
determinats grups és ocasionada per la 
data en què s'enregistrà la informació, 
podem valorar molt positivament les 

millores que han de suposar les dades 
captades pel satèl·lit SPOT, principal
ment, pels conceptes següents: 

1) Elevada resolució. La possibilitat 
de referir la informació multispectral a la 
resolució de 10m significa l'acomodació 
d'aquestes dades a l'estructuració dels 
sòls dels països amb una gran heteroge
neïtat i parcel·lació de reduïdes dimen
sions, com és el cas de Catalunya. És així 
que amb aquesta informació s'obrirà un 
extens camp d'aplicació que fins ara queda 
fora de l'abast dels satèl·lits operatius. 

2) Radiomètricament. El fet d'usar 
només tres canals espectrals, en compa
ració amb el sensor MSS del satèHit 
LANDSAT, no sembla perjudicial per 
una possible pèrdua d'informació, car és 
precisament en els canals conservats on 
s'enregistren les principals diferències 
entre els usos del sòl. 

3) La freqüència de pas. Encara que 
s'estableix amb una seqüència elevada 
per a visions perpendiculars, incorpora 
també la possibilitat de registres de biaix, 
la qual cosa pot determinar l'obtenció 
d'imatges d 'una mateixa àrea en intervals 
d'escassos dies. D'aquesta manera que
darà assegurada l'obtenció d'imatges 
multitemporals corresponents a les èpo
ques més favorables . 

Col·laboracions 
Aquest treball ha estat possible gràcies 

a la contratació de tècnics especialitzats 
que han realitzat l'estudi de camp neces
sari per fer l'avaluació dels resultats. La 
informació corresponent als espais agrí
coles ha estat fornida pels enginyers 
agrònoms Miquel Aran i Josep M. Villar, 
dirigits per Jaume Pòrta, director de I 'Es
cola Tècnica Superior d'Enginyers 
Agrònoms de Lleida, de la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Els espais de 
vegetació natural han estat estudiats per 
Eulàlia Velasco, llicenciada en biologia 
per la Universitat de Barcelona i perta
nyent al Departament de Botànica de la 
Facultat de Biologia de la mateixa Uni
versitat. 

VOCABULARI ESPECiFIC: 
Arxiu : Cadascun dels conjunts de 

dades utilitzades en els diferents proces
sos de tractament. Per exemple: arxius 
d'estadístiques, arxius de classificació. 

Canal o banda espectral: Cada una de 
les finestres de l'espectre electromagnè-
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tic on és sensible un sensor. Determina 
un valor numèric per a cada punt de la 
imatge, proporcional a la intensitat. 

Classificació radiomètrica: Procés de 
segmentació d'una imatge digital basat 
en les característiques espectrals dels 
pixe ls, que determina la formació de con
junts de pixe ls amb signatures semblants. 

Classe espectral: Cadascun dels con
junts de pixe/s amb resposta espectral 
semblant que s'originen en el procés de 
classificació. Es caracteritza pel seu cen
tre espectral o mitjana dels valors asso-

ciats als pixe ls que conté, per cada canal, i 
per les desviacions-tipus que originen. 

Equalitzar: Millorar una imatge de 
manera que a cada nivell d'intensitat hi 
hagi un nombre aproximadament igual 
de pixe/s. 

Fals color: Imatge que resulta en repre
sentar en vermell, verd i blau, respectiva
ment, tres dels canals espectrals que la 
dita imatge poseeix. 

Filtre: Procés de millora d'una imatge 
classificada que consisteix en una homo
geneïtzació que fa que un pixe/ aïllat, 
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diferent del seu entorn, adopti la classe 
predominant que l'envolta. 

Grup espectral: Constituït per un 
nombre determinat de classes espectrals 
que s'associen per tal com representen 
una mateixa unitat. 

Imatge digital: Correspon a la imatge 
que es pot regenerar a partir de la infor
mació numeritzada per un sensor. 

Imatges SPOT: Seran les imatges enre
gistrades pel satèJ.lit SPOT. N'hi haurà de 
dues menes: multispectrals, amb tres 
bandes diferents i amb resolució de 20m, 

Fig. 11 : Representació global dc la imatge f'B - 13 (fig. 3) classi ficada en 9 grups. La correspondència entre els colors i els grups detectats es dóna en la taula 7 (Foto: I CC) 

A.C'.C. n " 1 • dP.,.Pnlbrt•l98S • vo lurn I 



44 cartografia 

i pancromàtiques, amb una sola banda 
amb resolució de 10m que correspondrà 
aproximadament a l'espectre visible. 

Màscara: Cadascun dels arxius resul
tants de la divisió, en dues o més parts, 
d'una imatge, per tal de diferenciar usos 
del sòl clarament diferents, però que 
radiomètricament són molt similars. El 
seu contorn és irregular en la majoria dels 
casos. 

MSS (multispectral scanner): Sensor 
embarcat en el satHlit LANDSAT, sen
sible a quatre finestres estretes de l'es
pectre (canals espectrals) que correspo
nen als colors entre el verd i l'infraroig 
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elements o unitats de la imatge digital. 
Correspon a la superfície equivalent a la 
resolució del sensor. 

Resolució : Dimensions de la mínima 
superfície destriable en el terreny per un 
sensor determinat. 

Sensor: Dispositiu embarcat en avions 
o satèJ.lits que converteix la intensitat de 
radiació reflectida o emesa pel terreny, a 
la qual és sensible, en valors numèrics. 

Signatura espectral: Consisteix en el 
conjunt de valors numèrics associats als 
pixe/s corresponents a un mateix ús del sòl, 
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enhancement". Photogrammetry Engineering 
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LA CIUTAT DE BARCELONA 
ALES 

NOVEL·LES i> E JOAN MARSÉ 
« ... El porqué escribe un novelista esta visceralmente 
mezclado con el sobre qué escribe: los "demonios" de su 
vida son los "temas de sus obras"». 

Mario VARGAS LLOSA 

« ... Una de les visions més suggestives del tema de la ciu
tat, encara que no aporte receptes, és precisament l'apro
ximació literària, poètica ... » 

Gaspar jAÉN 1 URBAN 

És ben evident, de la lectura de les novel·les de 
Marsé, que un dels «dimonis>> particulars és Barcelona, 
la ciutat, i, més concretament, dintre aquesta ciutat les 
experiències de la vida social del barri de Gràcia, de la 
seva part alta al Guinardó, durant els primers anys de la 
postguerra. De les vuit novel·les de Marsé publicades 
entre 1961 i 1984, només una, La muchacha de las bra
gas de oro, no passa a la ciutat de Barcelona, sinó a 
Calafell, però, tot i així, hi surten referències barceloni
nes. A cada noveJ.la Marsé ha afegit, de vegades 
recreant-los, aspectes nous del conglomerat urbà de 
Barcelona, cosa que pot arribar a plantejar la qüestió de 
l'existència, potser, de més d'una Barcelona de Marsé. 

Dins aquest escenari urbà apareixen encara d'altres 
«dimonis», d'altres temes que caracteritzen la produc
ció literària de Marsé. N'exceJ.leix per sobre d'altres el 
que podria denominar-se de manera genèrica la «lluita 
de classes», és a dir, l'enfrontament d 'una burgesia cata
lana consolidada, de vegades culta, que és criticada, 
ridiculitzada i admirada alhora, amb unes classes popu
lars un xic indefinides, formades d'alguns catalans, 
pocs, i de més immigrats, generalment d'un sud mitifi
cat. Les relacions entre ambdues comunitats formen la 
trama on són inscrites les anècdotes dels protagonistes, 
majoritàriament col· lectius, de les seves novel·les. 

A aquestes dues característiques generals caldria 
afegir, ben segur, d'altres elements subjectius o literaris 

Notes: 

I. L'obra de Joan Marsé ha estat analitzada per autors i crítics diferents, 
especialment a l'obra general de Gonzalo SOBEJANO, Novela española de nues
tro tiempo (Madrid, Prensa Española, 1975) i a l'específica de W. SHERZER,juan 
Marsé entre la ironia y la díaléctica (Madrid, Ed. Fundamentos, 1982). L'anàlisi 
urbana de la novel·la concretada en el cas d' Oltimas tardes con Teresa, de Joan 
Marsé, fou l'objecte d 'un article d'Antonio J . CoLOM, Francisco J. DIAZ, Julia 
H EREDIA i Alberto QUINTANA (Ciudad y novela: organización del espacio y 

que ens allunyarien del camp de la geografia urbana al 
qual és cenyit aquest treball. D'altra banda, l'anàlisi 
d 'aquests aspectes ja ha estat feta, en part, a les crítiques 
i comentaris periodístics i, fins i tot, en llibres .1 

Aquí hom tracta d'aproximar-se a la Barcelona dels 
anys del franquisme a través d'una font literària. Marsé, 
nat el 1933 a Barcelona, ha fet d 'aquesta ciutat el seu 
escenari i residència privilegiats; les experiències d'al
tres ciutats, sobretot de París, l'empenyen a recloure el 
seu treball literari sobre la seva ciutat, la de la seva 
infància i de la seva adolescència. Però Marsé escriu 
Barcelona en castellà, cosa que li val una gran difusió i 
alhora un cert menyspreu local; la Gran enciclopèdia 
catalana només li ha dedicat dos lacònics i breus arti
cles. L'opció de la llengua, tot i ésser totalment perso
nal, no ha d'ésser però del tot aliena al rar esperit urbà 
de la literatura catalana. 

Aquest treball és basat en l'anàlisi col·lectiva de 
cinc novel·les de Marsé fet el curs 1982-83,2 les publica
des fins llavors, reforçada amb una entrevista personal a 
l'escriptor feta el 3 de juny de 1982. Les novel·les són 
analitzades separadament i hom hi ha afegit un comen
tari de les dues novel·les darreres, publicades posterior
ment, més unes conclusions generals sobre el tema de la 
ciutat i la novel·la. 

1. Encerrados con un solo juguete3 

Aquesta obra, escrita el1961, assolí l' any següent 
el premi de narracions Sésamo. L'edició treballada apa
reix com una segona edició renovada amb << Correcciones, 
supresiones ... y sobre todo, quizas, una mayor precisión 
de lo que hace referencia a cuestiones de tiempo y lugar, 
una vieja manía mÍa», com assenyala el propi autor 
reflectint clarament una de les preocupacions de Marsé 
a l'hora d 'escriure : la voluntat d'una certa reconstrucció 
històrica. Reconstrucció sobretot de l'ambient, que en 
aquesta novel·la és centrat en tota una generació deso-

producción de imagen a propósito de "Oltimas tardes con Teresa" de Juan Marsé) 
publicat a • Literatura y Cienc ias Sociales• per l'I CE (Ciutat de Mallorca 
1978). 

2. Fou l'objecte d'un treball de curs dirigit per l'autor, com a professor de la 
matèria "Geografia urbana de Barcelo na", al Departament de Geografia de la 
Universitat de Barcelo na, amb els estudiants que, en cada cas, són citats . 

3. L'anàlisi d'aquesta obra fou feta bàs icament per Joana Cervià i Costa. 
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!ada i trista, ben descrita a la pàgina 10: «No le esperaba 
nadie ni nada, perteneda a esta generación a la cua/ se 
le ha dado ya, dicen, todo hecho -símbolos, victorias, 
héroes que v enerar, marmoles que besar- dejandola sin 
posibilidad de nueva senda, siquiera sin derecho a bus
caria entre una marea de días prefabricados, dictados, 
días que se posan mansamente al pie dellecho de todas 
las mañanas igual que perros apaleados. >> 

La Barcelona de la postguerra, desolada i desespe
rada, era un escenari ideal per a aquest ambient. Una 
Barcelona que apareix organitzada en tres sectors dife
renciats: una part baixa, que correspon al nucli originari 
de la ciutat, al port, al nucli antic i al Barri Xinès; una 
part alta, físicament i social, que havia estat l'àrea resi
dencial de la burgesia d'abans de la guerra, amb torres 
de planta i pis voltades de jardí, com a segona residència 
i que han esdevingut habitatge quotidià de famílies 
arruïnades; i entre totes dues parts hi ha sectors urbans 
difosos (la Gran Via o la rambla de Catalunya) que les 
connecten i on habiten les classes altes i s'hi troben els 
llocs d'esbarjo i diversió. 

La temàtica de la novel·la, però, dóna una gran 
importància als interiors, més que no pas a la vida 
urbana externa. L'acció és situada entorn de l'avinguda 
de la República Argentina, part alta i mirador alhora de 
la ciutat. S'hi han refugiat famílies que vivien abans als 
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barris burgesos, com una operació de retrocés, després 
de la guerra, dels vençuts que reculen del centre de la 
ciutat cap a les seves voreres. Sector de xalets amb jardí 
que van desapareixent substituïts per blocs de pisos on 
la vida familiar es reclou intentant d'oblidar l'exterior, 
refugi de l'esperança i de la desiJ.lusió, en una situació 
d'una certa provisionalitat perllongada. 

A la casa de l'avinguda de la República Argentina 
s'hi arriba a través d'un jardí petit. Darrere la porta 
s'obre un passadís llarg que mena directament a l'habi
tació de Tina, on sempre hi ha el llum encès i la ràdio 
connectada; en aquesta habitació passa quasi tot, punt 
d'interconnexió de la realitat i de la irrealitat. La realitat 
és la decadència social i econòmica familiar creada per la 
guerra; la irrealitat és la no acceptació d'aquesta situa
ció. La foscor i les actituds tancades ho envolten tot : 
desencís, pessimisme, odis i indiferència. 

Les tres famílies protagonistes tenen un tret 
comú, la manca del pare, mort a la guerra o refugiat a 
l'estranger; per sobre d'actituds diverses el record de 
l'absent és viu i constant, des de l'admiració a l'avo
rriment. Però la manca de la figura paterna té efectes 
dissolvents per a l'estructura familiar, com si hi man
qués la clau de volta que li donava coherència, cosa 
que explicaria les actituds llunàtiques o histèriques, 
que hi són abundants. 
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Un edilici modern d'habitatges s'alça on hi hagué el 
popular cinema Roxy, a la plaça de Lesseps. 
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El Tibet, un res taurant encara o bert 
rn el camí dc pujada al Carme! 

La vida reclosa interior no permet la valoració dels 
aspectes socials del barri, que apareix com un ambient 
aspre i destructor. Tothom tenia coses a amagar i molts 
les amagaven distorsionant i escampant les històries 
dels altres. Les cases servien per a guaitar a la vida dels 
altres ; gests i companyies eren espiats per a ésser con
vertits en històries complicades i morboses. 

També els llocs d'esbarjo són llocs tancats, que arri
ben a tenir un aire com d'una certa il·legalitat tolerada: 
bars, balls, tavernes, pisos de prostitutes, bars d'alterna
ment; tot sempre sòrdid i fred: <<Le hubiese gustado recor
dar el nombre de aquellos locales que habían recorrido. 
Bebió un poco de todos ellos y só/o le quedaba una rumo
rosa impresión de penumbra, de rincones y mesitas envuel
tas en luz mortecina, de músicas y parejas enlazadas». 

2. Esta cara de la luna4 

Aquesta segona novel·la de Marsé fou escrita el 
mateix 1962, molt poc temps després de l'anterior, i en 
un procés força ràpid i de París estant. Segons el seu 
autor és, doncs, la menys adequada a una anàlisi urba
na, però les presses i l'escriure de memòria ajuden a 
comprendre millor el món urbà de Marsé que no d'al
tres de posteriors més elaborades. 

El protagonista és fill de casa bona, d'un director 
de «La Vanguardia» o similar que viu a la plaça d' Artós. 

(Foto: Ram bol) 

El pis té les característiques típiques i tòpiques d'una 
casa bona: terrassa assolellada, biblioteca ben proveïda, 
escala interior. La casa dels amics no desmereix; xalet 
als volts de Barcelona amb jardí, pistes de tennis, pis
cina en forma de cor (element de ridiculització de la 
figura estereotipada del fabricant), un Seat i un M erce
des aparcats, un quiosc amb rosers i una porxada amb 
columnes i escalonets a l'entrada. Totes dues cases, és 
clar, tenen minyona. 

Del punt de vista familiar els rics tenen força pro
blemes; els fills se'n van de casa o segueixen normes 
contràries a les de llurs pares; les dones o són frígides o 
s'emborratxen i enganyen el marit, fan caritat i assistei
xen a reunions «Socials>>. Però els" rics se la passen bé, 
fins i tot quan fan negocis; restaurants i locals nocturns 
són llur escenari, quan encara l'estiueig i el week-end 
no eren generalitzats. La música més escoltada era de 
jazz o Sacha Distel, hom llegia revistes dites iHustrades 
(blasmades pel protagonista, que hi acaba treballant), 
i els autors de llibre citats eren Fulton Shen o José 
Hernandez. 

Els pobres, en canvi, surten ben poc; les descripcions 
de cases pobres són limitades a la pensió de la part baixa 
de Gràcia on viu el protagonista. Les classes mitjanes hi 
són insinuades en l'amic, antic company universitari, 
avui assalariat i habitant al Guinardó, pare de família. 
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Els marginals hi surten més : la ballarina, noia d'alterna
ment andalusa que viu a la Barceloneta, a la còmoda 
mort de la qual surt una família nombrosa a tocar quar
tos; o el sueño dorada, dona explotada d'obrer explotat 
que viu un meravellós mÓn irreaJ. 5 

Els cognoms representen la burgesia barcelonina 
de llavors, entre les revistes del «COr>> :6 Sagnier, Dot, 
Fontalba, Sureda, Comas, Roviralta, Soler, Reig, Salva
tierra, Q uero, So to, Lemos o Gal ea .. . El món de la feina 
oscil·la força entorn de redaccions de diaris, revistes o 
ràdio. La indústria, hom pot suposar que tèxtil, apareix 
centrada a Barcelona i a Terrassa, llevat de la surotapera 
de Santa Coloma de Farners. Surt també una empresa 
de transports públics per a poder representar un con
flicte recent : la vaga dels tramvies . 

Els bars semblen els centres de relació social pri
mordial; bars d'alternament per a rics, bars estil casino 
per als pobres el diumenge a la tarda. 

La ciutat apareix de maneres diverses ja en aquesta 
novel·la; com: « ... un rumor de muchedumbre resig
nada o inconsciente, una vibración inconfundible ... » 

que envaeix el protagonista quan torna de Valldoreix; o 
com: « ... riadas de gente que le golpeaba los hombros en 
la calle Pelayo o en las Ramblas ... » quan passeja pel que 
esdevé frontissa i lloc de trobada, símbol d 'una ciutat 
sencera; o com un panorama totalment construït on 
sobresurten: "··· las oscuras agujas de la Sagrada Fami
lia, y a la derecha, mas lejos, la Catedral y Santa María 
del Mar» que mira Barcelona des de la clínica dels rics. 

D e barris surten Sarrià, associat a fe ts i edificis reli
giosos; o el sector de Calvo Sotelo, on es passegen les 
motos; o Gràcia, com a barri de classes populars: « .. . de 
un aire prov inciana y reposada que al principio le puso 
de mala uva, y bebió en tabernas limpias y ruidosas con 
aspecto de peñas deportivas, llenas de of icinistas y obre
ros que jugaban al dominó o simplem ente se ponían a 
discutir fuerte ... Vió puertas que se abrían y cerraban en 
los bajos, fragiles puertas con cristales y v isillos ... se oye 
la radio y voces al'egres y hay un humo de farias y ciga
rrillos flotando sobre la m esa del com edor y la familia 
reunida.» 

Surt també el Barri Gòtic, com una catedral entre
mig de botigues d 'antiquaris ; o és insinuat el Barri 
Xinès, atracció d 'estrangers i residència obrera; i surt el 
port, amb la duana i Montjuïc i, sobretot, la Barcelona, 
barri de pescadors i de gent pobra, amb cases encara 
arruïnades per causa de la guerra: « ... recuadros con 

Notes: 

4 . Aquesta obra fo u analitzada per l'auto'r d 'aquest article. 

5. Aquest personatge és com un cop de puny de realisme als somnis utòpics del 
protagonista ; hom hauria desitjat de veure'l reprès a d'altres creacions de Marsé. 

6. De les revistes cLecturas • i • H ola• , sobretot, segons les info rm acions del 
mateix Marsé. 
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GEOGRAFIA DE CATALU NYA. 
Josep Lorman i Ignasi Planas. 

Aquesta Geografia de Catalunya 
consta de dues parts. La primera , de
dicada al medi f ísic, parla del relleu , 
la xarxa hidrogràfica, el clima i la ve -

;ç~·g~~i!l getació de Catalunya; inclou gran 
nombre de mapes i gràf ics per a la 
plena comprensió del text . La sego
na part, dedicada al medi humà, re 
cull les dades estadístiques més re

cents per tal d'i l·lustrar l'anàlisi demogràfic i econòmic que 
exposen els autors. 
Es tracta d'un llibre de divulgació, senzill, però acurat , fruit 
de l'experiència d'en J . Lorman i d 'en I. Planas com a pro 
fessors de Geografia de Catalunya en el Reciclatge de Ca
talà . 288 pg s. 

GEOGRAFIA DE CATALUNYA . 
Josep Lo rm an . 

Aquesta geografia de Catalunya 
àudio-visua l pretén despertar l'inte 
rès dels nostres nois i noies per la se
va terra mitjançant l'exposició clara 
i senzilla dels seus trets geogràfics 
generals, tant físics com humans, i 
la visió fotogràfica d'una petita, pe
rò significativa part de la realitat geo
gràfica catalana . 
Contingut: I. El Relleu . 11. Les 

Aigües. 111. Clima, Sòl, Vegetació i Fauna, IV. El Poblament . 
V . Recursos Econòmics . 
320 diapositives, 2 cassettes i guia didàctica . 

EL FET COMARCA L. 
Josep Lorman . 

I és tot partint del fet comarcal que 
aquest àudio -visual pretén situar la 
qüestió territorial en el seu punt ac
tual, alhora que informar sobre la gè
nesi de la divisió de 1936 i les ante
riors divisions político-administratives 
del país. 
Aquest àudio-visual pot ser aplicat a 

la segona etapa d'EGB, BUP, i Formació Professional, a 
l 'àrea de Ciències Socials. 
48 diapositives, cassette i guia didàctica . 
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l'hotel Ritz simbolitza la prepotència 
de la burgues ia de l'estraperlo 

resto de pintura y trozos de empapelado de lo que 
habían sido habitaciones .. . En verano había ropa blanca 
colgada en alambres que cruzaban la calle de balcón a 
balcón, donde se asomaban pescadores en camiseta para 
tomar el fresco y fumar. » 

Quasi no hi surt l'Eixample; hi ha alguns bars (el 
Choto, el Milan o el Vienés), llocs d'esbarjo (el Coli
seum o el Río o l'Emporium) i les oficines. Només una 
sola frase descriu l'Eixample, i ella sola conté tres adjec
tius pejoratius: « ... Las ramas todav ía desnudas de los 
platanos y el asfalto aburrido y triste del Ensanche ... » 

3. Oltimas tardes con Teresa7 

Aquesta tercera novel·la de Marsé, escrita el 1965, 
ha estat ja molt més coneguda, fins i tot duta al cinema 
el 1984, i prossegueix el camí de les descripcions urba
nes, ara ja fetes des de la pròpia Barcelona. 

L'obra és centrada en el barri del Carme!, com a 
suburbi de la ciutat, per bé que suburbi pròxim, en 
comparació a d'altres sectors, com la Torre del Baró, 
que surten com a suburbis remots. La descripció del 

Notes: 

7. Aquesta novel·la fou analitzada per Montserrat Oller i Freixa. Sobre 
aquesta novel·la fou fel també el treball molt més exhaustiu ja ci1a1 a la nota 1 
d' A. CoLOM et al. 

(Foto: Rambol) 

Carme! és molt minuciosa i reiterada: « ... El Monte Car
meto es una colina desnuda y arida situada al Noroeste de 
la ciudad ... La colina se levanta junto al Parque Güell 
cuyas verdes frondosidades y fantasías arquitectónicas de 
cuento de hadas mira con escepticismo por encima del 
hombro, y forma cadena con el Turó de la Rubira, habi
tado en s us laderas, y con la M ontaña Pelada.. . M uy 
pronto la marea de la ciudad alcanzó también s u falda s ur, 
rodeó lentamente sus laderas y prosiguió su marcha exten
diéndose por el Norte y el Oeste, hacia el Valle de Hebrón 
y Los Penitentes ... Ademas de los viejos chalets y de algún 
otro mas reciente, construido en los años cuarenta, cuando 
los terrenos eran baratos, se ven casitas de ladrillo rojo 
levantadas por emigrantes, balcones 'de hierro despintado, 
herrumbrosas y minúsculas galerías interiores presididas 
por un ficticio ambiente floral, donde hay mujeres regando 
plantas que crecen en desfondados cajones de madera y 
muchachas que tienden la colada con una pinza y una 
canción entre los dientes ... El barrio esta habitado por gen
tes de trato faci!, una ensalada picante de varias regiones 
del país, especialmente del Sur ... » 

8. La guerra és el rerefons, de fet , d 'aquesta i de les altres novel·les de Marsé, 
que n'és un fill, com tants d 'altres escrip10rs de la seva generació (Goytisolo o 
Gil de Biedma, per exemple). 
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Però el Carme! no sempre ha estat així; abans havia 
estat una àrea d'estiueig dels barcelonins i encara s'hi 
troben torres, adaptades de vegades a d'altres funcions, 
com el restaurant Tibet. Altres vegades, encara són 
habitades: torres amb galeria que dóna al jardí, on hi ha 
plantats eucaliptus, tarongers o cirerers; habitacions 
grans, de sostres alts; cambres fosques i poc ventilades, 
silencioses. 

La gent que viu al Carme! és una gent peculiar; el 
seu català és un català de suburbi; les seves diversions 
són jocs de cartes al bar Delicias, les revetlles populars, 
les sales de festa o les sessions de cinema al Roxy, o al 
Rovira; els seus negocis no són gaire clars, entre el des
guàs de motos i els robatoris. En conjunt, només poden 
sobreviure; no poden aspirar a millorar llur qualitat de 
vida ni a canviar d'habitatge ni de barri. Aquesta gent és 
majoritàriament immigrada, sobretot d'Andalusia, que 
en el moviment de la ciutat creien trobar l'èxit de la seva 
fugida del camp. 

El Carme! és un sector marginat de la ciutat de Bar
celona, on viuen les persones que rebutja la ciutat. Com a 
símbol de la marginació màxima en les descripcions de 
Marsé apareix el Cottolengo, centre de recull dels menin
gítics, els famèlics, els desgraciats, els sifilítics. 

L'accés al Carme! és difícil; la carretera hi fa moltes 
corbes; des de la plaça de Sanllehy el camí passa entre 
marges cremats, prop d'un terraplè on juguen els nens; 
a la carretera canten els grills ... Des de dalt hom veu la 
ciutat: com un bassal enfangat o com un bonic panora
ma, segons l'estat d'ànim de l'observador; el pampallu
gueig dels llums de la ciutat és el paisatge més descrit. 

L'antic local de I'Emporium, al carrer de Muntaner, ha estat substituït per d'altres sales 
dr fes1es. lluny dels ambients de Marsé 
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Entre la ciutat i el Carme! dos barris són especial
ment destacats, el Guinardó i Gràcia, tots dos barris 
d'accés. El Guinardó és un barri en transformació cap a 
residència de classes mitjanes que ofereix molts dels ser
veis que no té el Carme!: escoles, sales de ball, festa 
major, balls populars o zones d'esplai com el Tennis de 
la Salut. Gràcia és diferent, menys canviada d'abans de 
la guerra, amb el mateix tipus de serveis, però (fins i tot 
uns banys públics als qual han d'acudir els habitants del 
Carme! quan volen rentar-se), i amb un caire menestral. 

Ben lluny del Carme!, la novel ·la introdueix un 
altre barri ben diferent: Sant Gervasi, amb les seves 
torres luxoses i còmodes, amb passeigs, amb jardins i 
amb minyones. Els habitants de Sant Gervasi menys
preen els del Carme!, que associen amb la misèria i, fins 
i tot, amb el canó El abuelo, l'antiaeri de la guerra,8 i 
arriben a ridiculitzar aquell suburbi amb el qualificatiu 
del «Congo >>. Però els fills progres d'aquests ciutadans 
no comparteixen aquestes idees i arriben a mitificar el 
Carme!, com a barri obrer i explotat; aquesta no és sinó 
la visió de la Teresa (no tan ben plantada) i els seus 
companys. Alguns d'aquests progres han anat a viure al 
Barri Gòtic, amb les agulles de la Catedral, que emer
geixen il·luminades al mig de la nit com un decorat fan
tàstic; són gent que compatibilitza el marketing i el 
Gernika. 

Més marginalment surt també el Poble-sec, inte
grat a la ciutat, però lluny del centre; és l'únic barri en 
què surt la indústria. Els seus· carrers són com el llit 
d'un riu, plens de fang, herbes i pedres; altes xemeneies 
s'aixequen contra el cel i l'embruten de fum i darrere les 

La discreta entrada al meublt La Casi u Blanca, escenari d'algunes accions típiques 
de les novel·les 
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El club de tennis de la Salut era, 
<is anys 1950, un símbol de l'oci 

de les classes altes de Marsé 

parets batega com el pols la sorda remor de les màqui
nes; les cases són rònegues, l'escala fosca i amb terrats 
de roba estesa, darrere les quals sempre surten les xeme
neies i Montjuïc. 

Uns i altres, però, els habitants d'aquests barris 
troben un punt de coincidència: la Rambla. Tots hi van 
a divertir-se, uns com l'únic lloc on poden fer-ho, altres 
com un indret curiós que està de moda. Hi surten els 
seus bancs i els seus llocs d'esbarjo: Colón, Cosmos, 
Sanlúcar .. . 

La ciutat en conjunt té alguns problemes, si més no 
la gent els estius comença de fugir-ne, sobretot els diu
menges. Els carrers de l'Eixample resten deserts << ... 
sumidos en el sopor estival de una lenta combustión que 
ciega al paseante solitario y le envuelve en el eco de sus 
propios pasos. » 

En aquests moments els habitants del Carme! po
den fer-se seva la ciutat. 

4. La oscura historia de la prima Montse9 

Aquesta novel·la, escrita per Marsé ell970, reprèn, 
en bona part, el mateix món que l'anterior, cloent un 
segon parell d'obres relativament similars. L'assumpte 
és desenvolupat cap a finals dels anys 1950 i novament 
un cert enfrontament entre les comunitats catalanopar
lant i castellanoparlant torna a aparèixer, sempre en una 
Barcelona molt semblant a l'analitzada fins ara. 

(Foto: Rambol) 

La part alta de Gràcia i el Guinardó són una mica 
també protagonistes d'aquesta novel·la, un sector que 
urbanísticament està canviant en aquells moments. El 
xalet dels Claramunt n'esdevé el símbol, ple de records 
de la infantesa del nebot, fill de << xarnegos >> , i buit espe
rant l'enderroc per a fer-ne. << ... Pisos, supongo - respon
dió Nuria sin interés-. No sé, Salva se ocupa de eso, él y 
su inmobiliaria. Compró el solar vecino y ya estan en 
obras.» 

El xalet, les torres de la burgesia d'abans de la guer
ra són abandonats pels seus propietaris, que van a viure 
cap a Pedralbes i cap a Sant Gervasi. Les classes mitja
nes de l'època del desarrollismo ocuparan els blocs de 
pisos nous: canvi de paisatge i canvi de contingut social. 

Els barris pobres hi són molt al ·ludits, però d'una 
manera molt més genèrica i desdibuixada: les barraques 
de Montjuïc, de la Torre del Baró, del Guinardó, de la 
Muntanya Pelada o del Carme!; les pensions del Born; 
la Model. Són fites un xic estereotipades per tal de res
saltar el món d'una burgesia catalana, vinculada a la 
indústria tèxtil, que ja té segona residència a Sitges, que 
hom pretén de ridiculitzar: << ... Esta familia se compone 
de gente respetable y creyente, fabricantes de tejidos de 
seda, estaklecida desde hace tres generaciones en la ex 
vil/a de Gracia. Aunque hayan ganado mucho dinero y 
hoy desplieguen brillante vida social, los Claramunt for
manen cierto modo un "Orfeó", una modesta, paterna 
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(Foto : Rambol) 

y graciense masa coral, y lo prueba el hecho de que, 
cuando discuten entre sí por cuestiones de dinero, es 
como si cantaran ... >> 

La vida social, encara al Club de Tennis de la Salut, 
i els aspectes religiosos són especialment destacats, no 
sense un cert intent mofeta. Cròniques de revistes del 
cor, per una banda, amb llistes de cognoms, com els que 
sortien a «Esta Cara de la Luna». Propagandistes catò
lics, progres, demòcrates i dialogants, de l'altra, que lle
geixen «Serra d'Or» i << Cuadernos para el Dialogo», 
amb interessos editorials misteriosos, amb catequesi els 
diumenges i amb exercicis espirituals a Vic. 

El to més «Social» d'aquesta obra fa desaparèixer 
més la ciutat, que només és al·ludida en alguns dels 
que resulten llocs comuns de la Barcelona de Marsé: 
la Clínica Quiron, el Cinema Roxy, 10 el camp de 
l'Europa, el Parc Güell, el tramvia 24 ... La ciutat s'ha 
aprimat considerablement davant les anècdotes erò
tico-sentimental s de les dues parelles heteroparlants 
protagonistes. 

Notes: 

9. L'anàlisi d'aquesta obra fo u fe ta per Pilar Garcia i Rod rigo. 
10. El narrador de la novel·la és un guionista de cinema q ue acaba d'arribar 

de París (fet clarament autobiogràfi c), cosa que fa que el ci nema hi sigui més 
present encara que en les al tres novel·les .. . 

11. Aquesta obra fou estudiada per Jordi Portell i Rifà. 
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S. Si te dicen que caí11 

El 1973 és l'any de la publicació d'aquesta obra, 
que marca una fita en la producció literària de Joan 
Marsé; és la culminació de la trajectòria anterior que li 
condicionà la posterior. La guerra i la postguerra són 
ací clarament protagonistes, si més no en llurs conse
qüències socials i polítiq,ues terribles. L'acció s'esdevé 
des de 1939 fins a una data imprecisa cap a mitjan anys 
1960, cosa que permet de mostrar els canvis que afecten 
la ciutat: << ... Vaya usted un día por allí, hermana, y 
vera usted que las calles en pendiente donde ellos se lan
zaban con sus infernales carritos de cojinetes, aunque 
hoy estén asfaltadas, aunque se alcen modernas casas de 
pisos y hay mas bares y mas tiendas, to do sigue igual ... » 

Barcelona és com un teló de fons força vague, 
apuntat en un seguit de llocs molt concrets: el Price, la 
Model, el Clínic, l' Alaska, el Continental, l'Oro del 
Rin, el Bosque, el Roxy ... No hi ha, però, distàncies ni 
dimensions. Surten alguns carrers amb més o menys 
claredat: de Mallorca, la Gran Via, el passeig de Sant 
Joan. Surten els tramvies, els autobusos i el metro. El 
conjunt de la ciutat no hi és, però; ben segur per tal 
d'individualitzar encara més el barri de Marsé per 
excel-lència. 

En efecte, l'escenari urbà, molt detallat i estudiat, 
un espai clarament viscut és ací el barri de la Salut. 
Aquest sector de la part alta de Gràcia i el Guinardó 
resta ben definit pels carrers que hi surten: de Sors, de 
Verdi, de les Camèlies, de l'Escorial, Alegre de Dalt etc. 
Com socialment definit és també en la consciència dels 
seus habitants: << ... Y recordara también las fronteras 
del barrio, los límites invisibles pero tan reales de los 
dominios de los kabileños y charnegos, la línea imagina
ria y sangrienta que los separaba de los finolis del Pala
cio de la Cultura y de la Salle, los del pantalón de golf 
jugando con gusanitos de seda en sus torres y jardines de 
la Avenida Virgen de Montserrat.» 

És un barri pobre, de cases sense aigua, amb cues 
que no s'acaben mai a les fonts i amb clavegueres plenes 
de rates , com un símbol dels homes que havien d'estar 
amagats per raons polítiques. La repressió dels primers 
temps del franquisme hi és present arre~ i en tota la 
novel ·la: persecucions i tortures, !' << aranya» de la 
Falange pintada a les parets. Contra aquesta repressió hi 
surten també revoltes individuals, dels qui orinen 
damunt el símbol falangista, o col·lectives, de les accions 
contra les fulanes dels funcionaris de l'estraperlo ... 

Però la misèria ho domina tot; l'enviliment moral 
dels qui creuen que la situació no pot durar; les malal
ties de la pobresa: la sarna, la tisi o la tuberculosi; el 
racionament ; els oficis marginals: prostitutes o simples 
<<pajilleras», esmolets, drapaires, rodamons, homes
anuncis ... I aquesta misèria és ocasionada pel manteni
ment dels privilegis: << ... Dicen que casi todas las casas 
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Juan Marsé 
Sl TE DICEN QUE CA( 

Juan Mar~é 
Ronda del Guinardó 

un dia 
woh'elé 

SEIXBARRAL 
B-.BnMI 

del barrio son de la señora, ademds de los terrenos de 
Las Animas i de Can Compte, fincas que le fueron 
requisadas cuando la guerra y que ha vuelto a recupe
rar. Pera Conradito tiene muchos disgustos, la gente no 
paga, le oigo malde cir por teléfono, chillar, amenazar ... » 

Una misèria i una situació política que no són, de 
cap manera, circumscrites a aquest barri , sinó que pla
nen damunt tota la ciutat, de la qual aquest barri esdevé 
només un símbol. Cap al Guinardó i cap al Carme! la 
misèria és més gran, són els barris de les barraques; el 
Xinès és el barri de la prostitució. Entretant a Sarrià les 
grans torres conserven llur esplendor o els estraperlistes 
mantenen llurs fulanes al Ritz o a pisos del passeig de 
Sant Joan. Una d'aquestes fulanes és la que pren el pro
tagonisme involuntari de la novel·la, doble víctima de la 
misèria que la mena la prostitució primer, i a la mort 
després; personatges que, amb l'antifalangisme que 
recull clarament el títol, restaren a la mitologia de Mar
sé, més que no la història de voyeurisme que constitueix 
la trama bàsica de la novel·la. 

6. Un día v olv eré i La ronda del Guinardó 12 

Després de La muchacha de las bragas de oro, del 
1978, que guanyà el Planeta i donà fama i diners a Joan 
Marsé, l'autor tornà al tema barceloní, més concreta
ment a seguir desenvolupant la seva mitologia entorn 
del món de Si te dicen que caí. Així, el 1982, publicà Un 
día volveré i el Dia del Llibre del 1984 sortia la seva 
darrera obra fins avui, La ronda del Guinardó. Totes 
dues obres són ambientades al mateix barri i en la 
mateixa atmosfera suara descrita parlant de la novel·la 

Notes: 

anterior; alguns detalls hi són repetits, mentre que se 
n'hi afegeixen molts d'altres, com si el món de Marsé 
fos ja definitivament fixat . 

Malgrat aquest fet, però, la intenció d 'aquestes 
dues darreres novel·les és molt més la descripció de la 
vida interior de llurs protagonistes que no la recreació 
d 'uns ambients urbans. Hom podria dir que, malgrat la 
riquesa de les descripcions de tota mena, el barri de la 
Salut i del Guinardó són aquí un escenari, si hom vol, 
un escenari molt important, però només una escena on 
és situada l'acció principal. 

En el primer cas es tracta del retorn d 'un vell llui
tador polític antifranquista, del qual hom espera que 
cristaHitzi les frustacions i les esperances del barri i dels 
seus habitants, però que acaba fent simplement una 
venjança personal, amb petita sorpresa fi nal i tot. En la 
segona, en canvi, es tracta de la descripció de la degene
ració física i moral d'un inspector de la policia fran
quista en el seu darrer passeig, més històric que present, 
pels carrers d'un barri que havia considerat com a seu. 

El caire més subjectiu d 'aquestes dues novel·les fa 
que tots els seus personatges transcendeixin molt més el 
caràcter exclusivament anecdòtico-descriptiu que 
tenien abans. L'enriquiment de les dimensions humanes 
d 'aquests personatges ajuda a crear uns quadres molt 
més vius també del barri, mentre que la resta de la ciutat 
de Barcelona pràcticament desapareix. Alhora, també, 
el temps adquireix una major i nova dimensió, cosa que 
ajuda a la delimitació i explicació de la vida del barri ; el 
temps passa més lentament, els esdeveniments són ben 
situats, les raons i els matisos són molt més explicats. 

12. Ambdues obres aparegueren després de la realització del treball esmentat 13. Una anàlisi més detallada de la intertextualitat en l'obra de Joan Marsé 
i han estat analitzades per l'autor de l'article. pot trobar-se en l'esmentada obra de William M. Sherzer (nota 1}. 
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El món urbà de Marsé ha estat reduït a un sol barri, 
però aquest barri conté tot un món ple de riqueses, 
d'idees i de suggeriments. 

Les fites urbanes són les mateixes, els mateixos 
carrers, els mateixos cinemes i els bars, els mateixos la 
major part dels personatges i de les anècdotes. El barri, 
però, sembla nou a cada novel·la i nova és cada una de 
les accions. La misèria hi continua igualment present, 
amb els oficis marginals de la gent (sempre drapaires, 
barbers, jardiners, prostitutes, guardes o boxejadors), 
amb la fam (que arriba a fer agafar i vendre els coloms 
de la ciutat), les malalties i l'enviliment moral. Hi 
segueix la repressió política i els seus símbols, les «ara
nyes » falangistes i els qui s'hi pixen, les tortures i els 
atemptats, les esperances sordes d'un canvi que clara
ment ja se sap que no vindrà. 

Des del punt de vista urbà, doncs, no hi ha eixam
plament de la informació, sinó, ben al contrari, hi ha un 
aprofundiment, que és genèric a totes dues obres. La 
incògnita que plantegen és com restarà en el futur en les 
noves obres de Marsé aquest món. 

7. Conclusions 
De l'anàlisi del conjunt variat de la producció lite

rària de Joan Marsé hom pot extreure diverses conclu
sions d'importància desigual. 

En primer lloc, cal assenyalar que les novel·les són 
obres fetes per a agradar i per a entretenir i que, per 
tant, no pot ésser-hi exigida cap intenció didàctica ni de 
forniment d'informació per a cap investigació que no 
sigui estrictament de crítica literària. Dit açò, però, cal 

L'Aiaska, al cap d'amunt del passeig de Sant joan, encara 
obre ses de la novel ·la barcelonina diària 
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assenyalar que l'escena urbana en la noveJ.Iística de Joan 
Marsé és més que una anècdota i conté una sèrie d'in
formacions precioses per a conèixer el concepte que de 
ciutat té l'autor, així com alguns trets importants de la 
Barcelona del franquisme. En bona part, aquest fet és 
degut que el treball creatiu de Marsé és un treball metò
dic i pacient; tant a través de la lectura, com de l'entre
vista amb l'autor, resta clar que Marsé no escriu com 
alguns personatges de les seves novel·les, desordenada
ment i dins mars d'alcohol, sinó sis o vuit hores el dia, 
amb un fitxer clar i complet. Així doncs, el material de 
les seves novel·les és, en part, material històric, inde
pendentment del paper que posteriorment tingui dins la 
seva creació. 

La novel·lística de Marsé és eminentment urbana, 
essent Barcelona la concreció i l'exemple de ciutat. La 
ciutat és el lloc, l'escenari per excel·lència de la història; 
fins i tot a La muchacha de las bragas de oro, que passa 
majoritàriament a Calafell, surt Barcelona, en el record 
dels protagonistes, i, encara, alguns carrers, com els 
d'Aragó o la Via Augusta. Però sobretot la ciutat és en 
Marsé el lloc que permet els intercanvis de tota mena 
entre les persones, és on és feta la cultura i on hi ha la 
feina, on es fan els negocis, on són preses les decisions. 
La ciutat és, a més, un gresol humà, el lloc de convivèn
cia i conflicte de comunitats diferents: població local i 
població immigrada; rics i pobres; vencedors i vençuts. 
Com a resultat d'aquesta convivència i aquest conflicte 
la ciutat reflecteix també la segregació social, amb barris 
de rics i barris de pobres, que s'ignoren mútuament; 
amb cases bones i amb barraques; amb amos i esclaus. 

La plaça Rovira era el lloc dc contacte 
de les poblacions diver"iCS dels barris de Marsé (Foto: RAmbol) 



58 geografia 

Els barris dr Mani rn una roto aèna de 1966 

Aquesta ciutat de Marsé, però, no és una ciutat 
abstracta, sinó que és concretada en Barcelona. Primer 
una Barcelona genèrica, que cada vegada, a cada 
novel·la, és un xic més concretada i matisada, limitant 
més i més el món de les seves ficcions fins a reduir-lo, 
gairebé, a un sol barri. 

En efecte, si hom assenyala en un pla de la ciutat de 
Barcelona les fites , els carrers, els barris que surten 
citats, i que, cal dir-ho, sempre són reals i existents, pot 
veure com la superfície ocupada és relativament petita. 
Sobretot, el conjunt de la part alta de Gràcia, la Salut, el 
Guinardó i el Carme!, que una vegada i altra surten a 
novel·les diferents, destacant una marcada intertextuali
tat general. 13 A continuació, i amb diferència, apareixen 
uns barris més citats que descrits, de característiques 
diverses i amb una gran discontinuïtat espacial; Sant 
Gervasi, la Barceloneta, el Poble-sec, el Barri Xinès. 
Finalment, uns altres barris surten més vagament citats: 
la Torre del Baró, Sarrià o l'Eixample. Com a barris 
forans de la ciutat surten indrets d'estiueig i de cap de 
setmana: Vallvidrera, Calafell, Sitges, la Costa Brava ... 

Hom pot veure, també, com molt,s de barris 
importants de Barcelona no hi són ni tan sols citats: 
Sants, Sant Andreu, Horta, Sant Martí ... És clar que 
Marsé no tracta de descriure ni d'explicar la ciutat de 
Barcelona. Més aviat se serveix de la seva experiència i 
coneixement urbà per tal de simbolitzar la seva visió del 
món. De fet surten tres Barcelones: la dels pobres, per
sonificada a la Salut-el Carmel-Guinardó; la dels rics, 
simbolitzada en Sant Gervasi, sobretot; i, finalment, 

una Barcelona intermèdia, uns llocs de pas, com l'Ei
xample, sens dubte el gran absent en l'obra de Marsé. 

El barri és un concepte clau en aquesta visió urbana de 
Marsé; els barris són l'espai de la vida quotidiana i repre
senten bàsicament el tipus de gent que hi viu. Els veïns del 
barri són de classes diverses, però ~na d'elles és predomi
nant en cada cas. Però són uns barris amb escassa vida 
col·lectiva, si no són les festes majors, sense reivindica
cions, tal com correspon als anys en què situa la vida bar
celonina, sempre abans de la segona meitat dels anys 1960. 

Al costat del barri, unes fites urbanes, uns edificis 
o uns monuments són també destacats. Molts de bars i 
clubs (Alaska, Emporium, Río, el Choto, Oro del Rin 
etc.), molts de cinemes (sobretot el Roxy, el Rovira i 
l'Ibèria, tots tres al «barri de Marsé >> , alguns edificis de 
serveis (la Presó, el Clínic) i algunes vies significatives, 
sobretot la RambÏa. 

En definitiva, un bon tros de Barcelona i una època 
determinada, els primers vint-i-cinc anys dels franquis-: 
me, són ben reflectits en la narrativa de Marsé. Un tros 
d'història urbana de Barcelona, seleccionada per l'expe
riència personal de l'autor, que, ell mateix, ha acabat 
anant a viure al seu «barri», al Carrer de Balcells, tocant 
el Carrer Alegre de Dalt. 

Carles Carreras i Verdaguer 
Doctor en Geografia, Professor de Geografia 

Humana a la Facultat de Geografia i 
Història de la Universitat de Barcelona 

Director de la Rev ista Catalana de Geografia 
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LES PLUGES DE FANG 
A BARCELONA 

El fenomen de les pluges de fang no és 
desconegut a nivell popular des de fa 
temps en els indrets on se'n produeixen, 
ja que llurs efectes (els petits dipòsits de 
fang de tons més o menys ocres que 
aquest tipus de precipitació deixa sobre 
la superfície en evaporar-se l'aigua) són 
moltes vegades ben visibles. La singula
ritat i, de vegades, la vistositat del feno
men van despertar la imaginació i la 
superstició dels nostres avantpassats, 
que van arribar a parlar, en referir-s'hi, 
de pluges de sang. Cal no oblidar que tal 
denotació, per increïble que sembli, no 
és excessivament exagerada, si es té pre
sent que s'han observat -i hi ha dades 
recents verídiques- pluges d'objectes 
molt variats, fins i tot d'aranyes, grano
tes etc., en diverses parts del món 
(HARDY et al, 1983). En l'actualitat, el 
ciutadà de les àrees en les quals tenen lloc 
les esmentades pluges, com el barceloní, 
reconeix el fenomen principalment pels 
dipòsits deixats damunt els cotxes, les 
finestres, els terrats etc., ben distingibles, 
en moltes ocasions, dels constituïts per 
partícules procedents únicament de la 
pol-Iu ta atmosfera urbana. 

Aspectes generals 
de les pluges de fung 

La pluja de fang pot definir-se com 
una pluj.a -en sentit genèric, pluja, plo
visc o ruixat-que arrossega al seu pas per 
les capes de l'aire partícules de pols, i les 
diposita damunt terra. Convé de detallar 
aquesta definició. En primer lloc, en dir 
que arrossega es vol assenyalar que són 
les gotes de pluja les responsables que les 
partícules de pols caiguin o precipitin. Es 
tracta, doncs, granulomètricament, de 
partícules molt fines, pràcticament en 
~uspensió en l'atmosfera, sense velocitat 
de caiguda, com pols flotant (FONT 
TULLOT, 1983). Essent així, el fenomen 
de la pluja de fang ha de separar-se clara
ment dels de les tempestes de pols i de 
sorra, en les quals les partícules aixecades 
i transportades pel vent cauen pel seu 
propi pes. 

Cal també assenyalar que la natura 
físico-química de les partícules pot ésser 
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Fig. 1: Distribució en seqüències de 10 dies, o semblants, de les 86 dates registrades amb pluges de fang 

molt diversa. Segons el seu comporta
ment davant l'aigua, se'n poden distingir 
diversos tipus: les que ab~orbeixen 
aigua, les humitejables però no solubles i 
les hidròfobes (SCHAEFER, t983); res
pecte de la seva composició mineral, és 
també àmplia la gamma de minerals que 
les constitueixen. Precisament d'aquest 
fet es deriva una característica fonamen
tal, si no definitòria, en l'àrea mediterrà
nia: és el to marró rogenc o ocre de la seva 
coloració general ocre groguenc, per la 
presència d'òxids de ferro. Alguns 
autors, com TULLETT (1984 ), assenyalen 
que les pluges de fang poden contribuir 
significativament a introduir minerals 
estranys en els horitzons dels sòls on es 
precipiten. 

A Espanya, les àrees amb major fre
qüència de pluges de fang són els litorals 
sud-oriental i llevantin, on taquen l'em
blanquinat de seves .cases, i a la resta 
d'Europa el sud d'Itàlia és una altra àrea 
on el fenomen es dóna amb una certa fre
qüència (MEDINA, 1973 ). Però tals preci
pitacions no són desconegudes a l'Eu
ropa central o d'altres àrees, com les Illes 
Britàniques (STEVENSON, 1969; TULLETT, 
1978 ; GEORGE, 1981). La preferència, en 
les penínsules Ibèrica i Itàlica, per aquells 
sectors meridionals és indubtablement 
conseqüència de la procedència de la pols 
que forma part d'elles. És creència gene
ralitzada, encara que l'escassa quantitat 
d'estudis sobre el tema no ho justifiqui 
en tots els casos, que la pols de les pluges 
de fang procedeix, a Espanya i a la resta 

d'Europa, d'Àfrica, concretament dels 
sectors septentrionals del Sàhara i de la 
serralada de l'Atlas . Així doncs, i supo
sant unes trajectòries, més o menys 
directes, cap al nord, les àrees meridio
nals o llevantines espanyoles han de 
rebre més precipitacions d'aquest tipus 
que sectors més septentrionals, afectats a 
més per una circulació regional més mar
cada pels vents dominants de l'oest. 

Sembla, doncs, i això dóna peu per a 
referir-se a l'origen de l'anomenada 
pols, que aquest és en les àrees desèrti 
ques del nord d'Africa . Allí, el vent ha 
de poder efectuar una considerable de
flació (DERRUAU, 1970), o una escom
brada de partícules fines, donada la des
protecció dels sòls o la intensa meteorit
zació que sofreixen les roques a climes 
tan extrems, aixecant les més fines fins a 
altures considerables. Transportades pel 
vent cap al nord, en ocasions, poden des
prés ésser arrossegades, damunt les nos
tre latituds, per la pluja, convertint-se en 
pluja de fang. En alguns treballs se situa 
l'origen concret de la pols de les pluges 
de fang en l'aixecat per tempestes de pols 
o de sorra en aquelles àrees desèrtiques 
hores abans. 

Cal afegir que les pluges de fang poden 
ésser incloses dintre un grup de fenòmens 
més ampli, que es podria anomenar pre
cipitacions aquoses de fang, que abraçaria 
tant aquelles com les precipitacions de 
nt·u acolorida. Aquest fenomen, només 
conegut a Europa en àrees de muntanya, 
consisteix en la caiguda de neu barrejada 
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amb la mateixa pols descrita, la qual cosa 
dóna a aquella una sorprenent coloració 
groc-ocre, essent l'aspecte de la capa 
quallada la de la neu tacada. Aquest feno
men és desconegut a Barcelona, i a la 
resta del país, perquè, a la relativa raresa 
de les nevades, s'uneix el fet decisiu que 
les situacions atmosfèriques que solen 
produir-les comporten fluxos de com
ponent sud, càlids. Un dels pocs treballs 
complets dedicat a les precipitacions 
aquoses de fang es refereix precisament a 
un episodi de neu acolorida damunt els 
Al ps {CL¡;MENT et al., 1972). En ell, es 
detalla la granulometria i la fracció mine
ral recollida a Grenoble, on es destaca 
l'abundància relativa de la fracció com
presa entre 20 i 2 1.1. (70%) i l'absència 
d'elements superiors a 50 1.1.· El material, 
qualificable, per tant, com llim fi , va tenir 
el seu origen, segons els autors, a les pro
ximitats de l' àrea d'El Goléa (Algèria). 
La pols va recórrer des d'allí un arc d'uns 
1 700 km en un temps de 28 hores, des
plaçant-se, doncs, a una velocitat mitjana 
- la del vent- d'uns 60 km/h, i a una alti
tud d'uns 3 000 m. La trajectòria descrita 
passà sobre la vertical de Sardenya. Els 
llims analitzats eren composts per quars, 
òxids de ferro, miques, calcita, i, fins i 
tot, minerals feixucs. 

Una altra qüestió relacionada amb la 
granulometria del material sòlid precipi
tat és el fet , ben conegut, que la mida de 
les partícules disminueix en augmentar la 
distància de l'àrea d'origen, per ladescàr-

rega progressiva i primera dels elements 
més feixucs . Un clar exemple d'aquest fet 
és presentat per R. Candel, qui comparà 
les mostres de les pluges de fang recolli
des a Barcelona i a París en la mateixa 
data, el 27 de novembre 1930 (CANDEL, 
1971 ). 

En castellà, les pluges de fang s'ano
menen lluvias de barro, però també són 
conegudes com a lluvias de fango (HER
NANDEZ YZAL, 1968), lluvias coloreadas 
(HARDY et al, 1983 ), com en català, o 
amb altres qualificatius més vulgars en 
algunes àrees urbanes. 

Dificultats i limitacions de 
l'observació de les pluges de fang 

L'estudi climàtic de les pluges de fang 
es troba, al nostre país i en d'altres, amb 
algunes dificultats, que poden explicar la 
relativa manca de treballs i d'investiga
cions. D'aquestes dificultats, unes són 
alienes i d'altres, intrínseques al mateix 
fenomen. En referència a les primeres, 
cal indicar, abans de tot, que el fenomen 
és anotat rarament en els quaderns d'ob
servació de les estacions meteorològi
ques, i quan ho és, és de manera poc siste
màtica, amb descuits i llacunes, cosa que 
impedeix qualsevol anàlisi estadística 
rigorosa. Fent referència a les segones 
limitacions, és evident que el fenomen en 
si planteja almenys dos tipus de dificul
tats d'observació: D'una banda, una 
pluja de fang amb poca càrrega sòlida pot 
passar desapercebuda a l'observador, 
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especialment si és situat a la ciutat o en 
una àrea industrial; discernir si hi ha 
hagut pluja de fang o no resta, fins a cert 
punt, a ple criteri de l'observador. Una 
altra limitació més preocupant és la difi
cultat d'observació d'una pluja de fang 
seguida, sense solució o gairebé sense 
solució de continuïtat, d'una precipita
ció abundant i sense fang. És a dir, una 
pluja petita, o fins i tot un plugim de fang 
seguit d'un ruixat fort sense càrrega sòli
da, o un ruixat que comença essent de 
fang, en rentar la pols de l'atmosfera, per 
a després continuar sense la barreja de 
pols, un cop neta, poden no deixar les 
típiques taques de color groc-ocre 
damunt determinades superfícies. En 
l'aigua recollida en el recipient del plu
viòmetre -abundant en el cas esmentat-, 
si aquell era brut prèviament a la precipi
tació o la pols era gaire soluble, no pot 
ésser detectada amb facilitat la càrrega de 
fang. Aquest cas descrit no deu ser infre
qüent, ja que, en general, les primeres 
gotes de la precipitació aquosa són les 
que deuen aportar més partícules, que 
van a poc a poc disminuint a l'aire, si no 
hi ha un nou soport, essent la resta de la 
precipitació més neta. Les reduïdes 
quantitats, inapreciables o molt dèbils, 
que, en general, poden ésser atribuïdes a 
les pluges de fang, després del desglossa
ment dels historials meteorològics de 
l'observatori sobre el que ha estat realit
zat l'estudi -com hom veurà després
re~olzen aquesta hipòtesi . És cert, com 

Fig. 2, Topo~rafia de la superfície dc 500 mb del dia 22 dc •«embrc dc 1959. a lc• 12 h T MG Fig. 3, Topo~rafia de la superfíc ie de 500 mb del dia 8 de jul iol de 1972 . a les Oh TM G 
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després s'evidencia, que en determinades 
situacions productores de pluges de fang 
les quantitats de precipitació no poden 
ser altes, però n'hi ha d'altres que sí que 
ho son, i criden, doncs, l'atenció les quasi 
nul·les quantitats que els corresponen, 
enregistrades en moltes ocasions com a 
plugines. En la mateixa impressió, els 
autors del present estudi han observat en 
alguna ocasió continguts apreciables de 
fang al començament d'una pluja, al final 
de la qual, si era abundant, no queden 
taques clares damunt de les superfícies 
d'observació habituals. Aquesta hipòte
si , sobre l'existència d'un nombre 
important de pluges de fang que passen 
més o menys desapercebudes quan les 
quantitats d'aigua precipitades són ele
vades s'ha de plantejar, doncs, davant 
qualsevol tipus d'anàlisi climàtica sobre 
aquest tema. 

Les dades disponibles a 
l'Observatori Fabra de Barcelona 

L'Observatori Fabra, situat al muni
cipi de Barcelona, és un dels pocs obser
vatoris que anota habitualment en els 
seus diaris meteorològics l'esdeveniment 
de pluges de fang, havent-hi dades dispo
nibles per al període 1944-74. Probable
ment són dades una mica influïdes per les 
dificultats intrínseques assenyalades en 
l'apartat anterior, però compleixen, des
prés d 'una anàlisi detallada, certes condi
cions d'homogeneïtat que permeten llur 
tractament estadístic. Es tracta segura-

ment d'una sèrie més homogènia i fiable 
que les de dies amb calamarsa o tempesta 
de molts altres observatoris, o fins i tot 
de dies amb precipitació. 

L'observatori té el seu enclavament a 
ep= 41 ° 24'59"N,L = Oh.8m. 30s. E, 
a uns 420 m d'altitud, al vessant sud-est 
de la serra de Collserola, enfront del 
nucli urbà de Barcelona i de la Mediterrà
nia, a uns 7 km de distància de la mar i a 
uns 0,6 km del cim de la serra (Tibidabo, 
512 m). 

Al quadre I hom resumeix les dates i 
algunes dades meteorològiques de les 
pluges de fang enregistrades a l'Observa
tori Fabra al llarg del període 1944-74, 
partint de la informació recollida al «Bo
letín de la sección meteorológica y sísmi
ca» de l'observatori. Així, a la primera 
columna hom dóna les dates en què les 
precipitacions van esdevenir-se. A la 
segona columna hom reprodueix exacta
ment l'historial meteorològic correspo
nent utilitzant els símbols meteorològics 
habituals, encara que han de realitzar-se 
algunes precisions. En primer lloc, no és 
utilitzat el símbol comú per a designar els 
ruixats d'aigua, cosa que fa que un cert 
nombre de les precipitacions designades 
amb el símbol de pluja haurien ser-ho en 
forma de ruixat; al símbol de boira hom 
afegeix de vegades superíndexs, que n'in
diquen la intensitat; finalment, les lletres 
m, t, n, que apareixen en moltes dates, 
assenyalen si els meteors que acompa
nyen es van produir al llarg del matí, la 

tarda o la nit, respectivament, de la data 
marcada, encara que la indicació presen
tava, de vegades, certa ambigüitat. A la 
tercera columna s'indica la quantitat de 
precipitació, en mm, que correspongué a 
les pluges de fang, quan és practicable el 
desglossament de la comparació de l'his
torial i de les dades pluviomètriques dià
ries. En la quarta columna es recull la 
direcció del vent dominant mentre dura
ren les pluges de fang . 

Freqüència anual 
de les pluges de fang 

La primera anàlisi estadística realit
zada de les pluges de fang és la determi
nació de la freqüència anual o mitjana del 
nombre de dies l'any amb pluges de fang. 
Aquesta mitjana és de 2,77 dies l'any (86 
dies de pluja de fang en 31 anys); és a dir, 
només un 0,76% dels dies reben pluja de 
fang. El fenomen presenta, doncs, una 
freqüència baixa. L'interval de confiança 
d'aquesta mitjana, amb un risc del 5%, 
és: 2,77 ± 0,52. 

S'ha assajat l'ajust de la distribució 
mostral del nombre anual de dies amb 
pluja de fang a una distribució binomial 
negativa. Aquesta distribució, amb fun
ció de densitat: 
f(x) = 't(x + k) 

't(x+1)·'t(k) 

px 
(1 +p)'+k' 

acostuma ser la més apropiada per a 
l'ajust estadístic de l'ocurrència de fenò
mens que mostren baixa probabilitat 
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fig. 6 i 7: Topografia dl· la supcrfic iL" dc SOO mb, a Ics Oh TM G, 1 a n ah~ 1 c n supcrfu.: ll', a I L· ~ 6 h T\l< a, Jd d1a M dt· m.ug dt· 1971 

- sense ser esdeveniments rars, per als 
quals la de Poisson és molt útil- i una 
veritable tendència al contagi o persis
tència QANSA, 1969), -corn hom podrà 
veure a l'apartat 6. Igualment, per al 
nombre de dies de neu en el mateix 
observatori una distribució binomial 
negativa obtingué un bon ajust de la 
mostra corresponent (MARTIN VmE, 
1983). Pel que fa a les pluges de fang s'ha 
comprovat la bondat de l'ajust de la dis
tribució mostral a la distribució binomial 
negativa de paràmetres: 
p = --0,216 i k = -12,862 (vegeu quadre 
li). El test de x2, amb u = 1 (grau de lli
bertat) i a = 0,05 (nivell de significació), 
ha donat el resultat següent, amb la 
correcció de Yates : 
xx= 1,745 < x2 (1,0,05) = 3,84. 

Els valors extrems de la freqüència 
anual de pluges de fang s'enregistraren el 
1964, amb cap dia, i el1947 i el1956, amb 
6 dies . 

Distribució de les pluges de fang al 
llarg de l'any: freqüències estacional 
i mensual 

La cornptabilització del nombre de 
dies amb pluja de fang per estacions i 
mesos, que es recull al quadre III, revela 
una estacionalitat clara del fenomen. Les 
pluges de fang són escasses a l'hivern 
( 4,7% ), i més concretament de novem
bre a gener; en aquests tres mesos només 
una vegada hom va observar pluges de 
fang. Per contra, a la primavera (46,5% ) i 
R .C.C. n " I · d esem bre 1985 • volum I 

a l'estiu (36,0% ) apareixen, en conjunt, 
el82 ,5% de les pluges de fang. Els mesos 
d'abril i maig són els que, al llarg del 
període d'estudi, enregistraren més dies 
de pluja de fang, el 17,4% del total, 
cadascun, la qual cosa correspon a quasi 
un dia cada dos anys. És, doncs, un feno
men amb una marcada preferència pels 
mesos de primavera i estiu. Concretant 
més, la figura 1 mostra la distribució en 
seqüències de 10 dies, o semblants, dels 
dies amb pluja de fang. Es destaquen els 
períodes 21-31 de març, 21-30 d'abril i 
21-30 d'agost, amb 8 dies de pluja de fang 
cadascun, en el període estudiat. Les 
dates de l'any amb més probabilitat de 
enregistrar aquest fenomen són les últi
mes d'abril i primeres de maig. S'ha d'as
senyalar que encara que a l'estiu el feno
men és menys freqüent que a la primave
ra, tenint en compte que en l'estació 
càlida el nombre de dies de pluja minva 
molt respecte al de primavera, l'esmentat 
fenomen, en relació amb la freqüència de 
la precipitació, presenta en l'estació esti
val una magnitud almenys equivalent a la 
de l'estació equinoccial. 

Persistència de les pluges de fang 
A l'apartat 4 hom ha fet referència 

implícita a l'existència de persistència en 
en el fenomen de les pluges de fang, en 
assajar-se l'ajust de la distribució mos
tral del nombre anual de dies amb pluja 
de fang a una distribució binomial 
negativa. Efectivament, de les dates 

assenyalades en el quadre I s' entén que 
de 86 dies amb pluja de fang 18 s' agru
pen en dues dates seguides i 4 en una 
seqüència de quatre dates successives 
( del22 al25 d'abril de 1949) . En conse
qüència, 12 dies amb pluja de fang foren 
seguits d'un altre dia amb pluja de fang, 
cosa que equiv;rl que la probabilitat de 
dia amb pluja de fang després de dia 
amb pluja de fang s'elevi al14,0% (la de 
dia amb pluja de fang era només del 
0,76% ). Això prova d'una manera clara 
la persistència del fenomen . 

Meteors que acompanyen 
les pluges de fang 

De l'anàlisi de l'historial meteorològic 
corresponent a les dates en què es van 
produir pluges de fang (quadre I) es 
dedueix que, al llarg del temps, eri 19 de 
les 86 observades hi va haver activitat 
elèctrica (tempesta, llampecs o trons), 
la qual cosa representa un 22,1 % ; en 18 
(un 20,9% ) es va mesurar vent fort; en 26 
(un 30,2% ) s'observà boira; i en 11 (un 
12,8% ), calitja, entre els meteors més 
destacables. Cal advertir que els meteors 
es van produir en les dates assenyalades, 
però no necessàriament acompanyant la 
pluja de fang . 

El percentatge de dies de boira sembla 
elevat, tenint en compte que, corn hom 
veurà després, les situacions que provo
quen aquestes precipitacions solen quasi 
sempre aportar masses d'aire relativa
ment càlides, de component sud, que 



64 ciències de la Terra 

disminueixen la humitat relativa. Una 
explicació d'aquest valor podria estar 
en l'enclavament de l'observatori, pro
per a la mar i a una altitud que de vega
des, amb vent de component est (vent 
humit i molt freqüent amb pluges de 
fang), resta per damunt del nivell de 
condensació de núvols baixos tipus 
Stratus i Cumulus (generalment frac
tus ), de manera que l'observatori resta 
immers a l'interior d'aquests núvols, i 
s'apunta en les seves observacions el 
meteor boira. Pel contrari, el percen
tatge trobat per a la calitja és, a primera 
vista, baix si tenim en compte que acos
tumen a relacionar-se de certa manera 
les pluges de fang amb aquelllitome
teor (FONT TULLOT, 1983 ). Però la 
situació costanera del punt estudiat i el 
fet que, com assenyala el mateix autor, 
es tracti preferentment de la calitja alta, 
o de l'enterboliment del cel, sense rela
ció amb la visibilitat horitzontal, que és 
l' única reflectida en les observacions 
meteorològiques, explicaria aquest 
valor baix. Els núvols que produeixen 
pluges de fang tenen un to ocre fosc 
Q ANSA, 1968), diferent del gris norma), 
per la pols que conté. Els autors del pre
sent treball també han observat durant 
les pluges de fang recents a Barcelona la 
presència d 'un cel d'un to tèrbol típic, 
fins i tot en els dies anteriors a l'esdeve
niment del fenomen . Si hom suma els 
percentatges corresponents a dies de 
boira i dies de calitja no coincidents, un 

38,4% dels dies amb pluja de fang enre
gistraren visibilitat reduïda pels anteriors 
meteors . 

Els percentatges corresponents a 
l'activitat elèctrica i vent fort semblen 
també una mica elevats. Els primers 
potser siguin explicables per la notable 
inestabilitat d'algunes de les situacions 
sinòptiques típiques que donen pluges 
de fang, que hom veurà en l'apartat 1 O. 
Els últims probablement poden posar
se en relació amb l'establiment en 
superfície de vents amb una direcció 
ben determinada i persistent, com es 
tractarà a continuació. 

Vent en superficie durant 
les pluges de fang 

De l'anàlisi de la corresponent 
columna del quadre I hom obté els per
centatges, sobre els 86 fenòmens obser
vats, de la freqüència del vent a nivell de 
l'observatori segons les diverses direc
cions, que s'indiquen al quadre IV. 

És visible de manera clara l'alta fre
qüència de vents de I'ENE, un 41 ,3%, fet 
que no deixa cap dubte sobre el predo
mini d'aquesta direcció durant les pluges 
de fang, seguits pels del NE, amb un 
11,0%. En general, més de la meitat de 
les pluges de fang apareixen amb vent de 
I'ENE o del NE. Evidentment, la direc
ció ENE no és la més freqüent en l'obser
vatori, per la qual cosa la seva elevada fre
qüència en el transcurs del fenomen estu
diat crida molt l'atenció. 

En certa manera, aquest fet contrasta 
amb l'indicat a l'apartat 1, sobre l'orí
gen saharià o pròxim a ell de la pols de 
les pluges de fang, el que aparentment 
implicaria fluxos de component sud. 
Però aquests flux o.~ .no són superficials 
-en el treball de CLfMENT et al. (1972) 
s'indicava que l'advecció de la pols es 
donà a uns 3 000 m- o si ho són giren 
molt marcadament abans d'arribar a 
l'observatori, a causa de la situació 
sinòptica en superficie. Tot i així, 
alguna altra característica ha d'influir 
per augmentar tan fortament la fre
qüència d'aquesta direcció. Analitzant 
més detalladament els fluxos de I'ENE, 
hom ha trobat que en diverses ocasions 
(13-V-1947, 26-X-1958, 23-III-1973) 
foren persistents i aparegueren en totes 
les observacions dels dos o tres dies 
precedents al de l'ocurrència de les plu
ges de fang. 

Anàlisi sinòptica: flux en altura 
Hom ha realitzat una anàlisi sinòptica 

de 35 dels 86 episodis amb pluges de 
fang, del període 1958-73, excepte alguns 
casos, que ha intentat relacionar i, en 
algun cas, explicar algunes de les caracte
rístiques meteorològiques anotades en 
els apartats anteriors, alhora que apro
fundir en llur origen, en base a la situació 
atmosfèrica present. . 

Per a cada una de les 35 dates seleccio
nades hem ha analitzat els mapes del 
temps, especialment els de superfície i la 

Fig. 819: Topografies de la superfíc ie de 700 mb dels dies 4 de juny (fig. 8) i 2 de juliol (fi g. 9) de 1985, a les 12 h TMG. A la matinada de la primera data, i a la matinada del dia següent a la 
segona, s'enregistraren xàfecs de fang febles 4ios dels més recents- (Font: • Boletín Meteorológico Diario • de l'Instituta Nacional de Meteorología) 
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topografia de 500 mb, apareguts en el 
• Bulletin Quotidien d'Études» de la 
Météorologie Nationale francesa . Igual
ment, s'ha realitzat la mateixa anàlisi per 
als mapes corresponents a les dates 
immediatament anteriors a aquelles i, en 
ocasions, per als d'alguns dies abans . 

La topografia de 500mb, sense resul
tar òptima com a mapa d'altura per al 
fenomen analitzat -potser la de 700mb 
fóra la més adequada-, pot resultar 
prou iJ.lustrativa del flux en altura, 
indicatiu de l'existent en els nivells als 
quals la pols es mou. Almenys, de la 
comparació del mapa de superfície i de 
la topografia de 500mb tenim una indi
cació aproximada dels fluxos presents 
al nivell de l'advecció de la pols, enmig 
d 'ambdues altituds . 

Al quadre Ves donen els perce':ltatges, 
sobre el total de situaci.ons analitzades, 
de les dates de pluja de fang i de les ante
riors a elles, separadament, de la direcció 
dels fluxos sobre Barcelona al nivell dels 
500mb, (una mica més de 5 500 m d'alti
tud, aproximadament). Hom aprecia que, 
tant en les dates en què es van produir les 
pluges de fang com en les immediatament 
anteriors a elles, el flux present a 500mb 
més freqüent va ésser el del sud-oest 
(34,3% i 38,6% respectivament), seguit 
pel del sud (28,6% ), i, en tercer lloc, el 
de l'oest. El resultat més significatiu és 
que els fluxos de component sud (sud, 
sud-oest, i sud-est) han representat el 
65,8 % dels existents en les dates amb 
pluja de fang i el 71,5 % de les anteriors 
a elles. 

Tot i així resulten sorprenents per ele
vats, si hom admet exclusivament l'ori
gen africà de la pols de les pluges de fang 
a Barcelona, els percentatges correspo
nents a fluxos procedents de l'oest. Hom 
ha trobat un nombre significatiu de 
mapes amb clara advecció de l'oest en 
altura (500mb), tant en la data de la pre
cipitació com en l'anterior i, fins i tot, en 
la de dos, tres o quatre dies precedents. 
En aquests casos, descanant un defecte 
en les observacions de pluja de fang i 
admetent que no existís un flux de clara 
procedència diferent a altres nivells, la 
hipòtesi d'un origen diferent, no africà, 
per a la pols d'algun d'aquests fenòmens 
no és · del tot rebutjable. Aquesta consi
deració és només una conjectura, i la seva 
comprovació exigiria, entre altres coses, 
aportar dades sobre la natura de la pols 
de les pluges. 
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Fig. 10, Topografia de la superficie de SOO mb, a les 12 h TM G, del dia 20 dc m¡ig dc 19S9 

Fig. 11 : Anà l i~ i en ~ upc rfíci(.•, a l('c; 6 h TM C. . del dia lO de mai~ de 1959 
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Fig. 12: Els cotxes cons<rv<n millo r d s s<nyals de les pluges d< fa ng (Barcd ons, <stiu 1984) 

De tota manen(, com ja s'ha dit, en un 
nombre predominant de les dates amb 
pluges de fang i de les precedents el flux 
en altura presenta component sud. En les 
figures 2, 3 i 4 es presenten, com a mos
tra, les topografies de 500mb dels dies 22 
de setembre de 1959, 8 de juliol de 1972 i 
22 de març de 1973. En la primera (fig. 2) 
es pot apreciar un clar fe ix d'isohipses 
estès de sud a nord, especialment sobre la · 
meitad oriental de la Península Ibèrica. 
Les isohipses es desvien, anticiclònica
ment, sobre l'extrem nord-est, però els 
fluxos sobre la vertical de Barcelona, 
com sobre la resta, procedeixen directa
ment del Sàhara. Aquests fluxos nítids 
del sud són causats per una marcada 
depressió centrada al sud-oest de la 
Península, entre l'arxipèlag canari i el 
golf de Cadis. 

La topografia de 500mb corresponent 
al 8 de juliol de 1972 (fig. 3) mostra una 
situació semblant, amb fluxos del sud, 
amb un gradient dèbil, sobretot si tenim 
en compte l'existent en la topografia des
crita anteriorment. Una depressió amb 
centre proper al cap de Saò Vicente guia 
aquests fluxos càlids. 

La topografia corresponent al 22 de 
març de 1973 (fig. 4) presenta en aquest 
cas una depressió centrada entre el sud 

peninsular i l'Atlas marroquí, sobre la 
mar d' Alboran. Envia fluxos de compo
nent sud, als quals la curvatura ciclònica, 
per la proximitat de la borrasca, els dóna 
procedència del sud-est sobre Barcelona, 
encara que en últim terme provenen 
igualment del sector nord-africà situat al 
sud de la Península Ibèrica. 

Anàlisi sinòptica: 
situacions sinòptiques tipus 
causants de pluja de fang 

Mitjançant l'anàlisi sinòptica conjunta 
del mapa de superfície i la topografia de 
500mb de cada una de les 35 dates en què 
es produïren pluges de fang, i de les 35 
anteriors a elles, seleccionades en l'apar
tat anterior, hom ha procedit a classificar 
les setanta situacions sinòptiques resul
tants, utilitzant com a classificació de 
referència la que es presenta a MARTIN 
VIOE (1984 ). Els resultats - les freqüèn
cies absolutes i els percentatges sobre el 
total de cada grup de trenta-cinc- es 
resumeixen al quadre V. 

Es destaca, en primer lloc, si sumem 
els percentatges corresponents, l'elevada 
incidència de les situacions que envien, 
aproximadament, en els dos nivells estu
diats, vents del sud o del sud-oest-situa
cions sinòptiques: advecció del sud, 

advecció del sud-oest, gota freda al sud
oest i tàlveg. Suposen més de la tercera 
part (34,3%) de les dates amb pluja de 
fang i un percentatge que supera el 40% 
( 42,9%) de les anteriors a elles. Amb per
centatges propers al 25% es troben la 
suma dels corresponents a les situacions 
de baixa (centrada a prop del lloc d'estu
di) i d'advecció de llevant amb gota freda, 
que també poden suposar, a certs nivells, 
fluxos de procedència meridional, encara 
que amb marcada curvatura ciclònica. 
Un 20% de les dates amb pluja de fang i 
un percentatge superior al 15% de les 
precedents presentaren situació de pantà 
baromètric, sovint amb fluxos poc defi
nits a tots els nivells. La resta, valors del 
20% i del17,1 %, corresponen a situa
cions advectives amb fluxos de proce
dència clarament no meridional, bàsica
ment adveccions de l'oest i de l'oest anti
ciclònica. 

Com a exemples, es presenten els 
mapes del temps de superfície i d'altura 
(500 mb) de dos episodis amb pluja de 
fang; aquestes situacions, especialment 
representatives, són del tipus més fre
qüent quan es produeix el fenomen. El 
primer cas (fig. 1 O i 11) és el que correspon 
al20 de maig de 1959, data en què s'enre
gistrà a Barcelona, durant la tarda, un piu
gin de fang, en quantitat inapreciable. El 
mapa d'altura, a les 12 hores, presenta una 
marcada depressió amb centre pròxim al 
cap de Saò Vicente, cap al sud-oest, i allar
gada en direcció dels meridians, cap a les 
Illes Britàniques. La vorera oriental de la 
depressió presenta un apreciat feix 
d ' isohipses, qúe es mouen sobre les ver
ticals del litoral mediterrani oriental de la 
Península Ibèrica i sobre una bona part 
de la Mediterrània occidental. Barcelona 
era situada entre les isohipses de 5 640 i 
5 680 m, que marcaven fluxos, perfecta
ment establerts, procedents de l'interior 
del Marroc, a l'extrem del nord del desert 
del Sàhara. La temperatura a aquelles 
altituds sobre Barcelona era relativament 
alta, entre -15° i -1 0°C, en coincidència 
amb l'advecció càlida superior. El mapa 
de superfície, sis hores abans, mostrava 
una borrasca coincident amb l'altura, al 
sud-oest peninsular, amb la isobara tan
cada en el seu nucli de 1 000 mb i un front 
fred davant les costes del Marroc. Uns 
altres dos nuclis petits de baixes pres
sions se situaven a la Meseta septentrio
nal i al nord d'Algèria. Barcelona era 
englobada en l'àrea depressionària resul-
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Ftg. 13: Pluja de fan g a Barcelona la primavera de 1985 

tant, i rebia fluxos generals ciclònics i 
meridionals, però poc definits, es mesurà 
en l'observatori vent predominant de 
l'ENE. La situació sinòptica pot qualifi
car-se d 'advecció del sud o, en una classi
ficació més àmplia,. de borrasca freda al 
sud-oest de la Península. A Barcelona, la 
lleugera inestabilitat va permetre el piu
gin dèbil ressenyat, les gotetes del qual, 
una vegada evaporades del sòl, deixaren 
veure amb claredat les petites marques de 
fang als llocs de caiguda, en no haver-hi 
hagut escorrentia. D urant la mateixa 
data s'enregistrà també calitja. 

El segon exemple (figs. 6 i 7) és la 
seqüència de mapes d'altura i superfície 
dels dies 8 i 9 de maig de 1971, l'últim dels 
quals i el següent van rebre plugins de 
fang en quantitats inapreciables. El mapa 
de superfície del dia 8, a les 6 hores, mos
tra una borrasca a Algèria, amb isobara 
tancada en el seu nucli de 1 005 mb, que 
ocasiona sobre el litoral català vents de 
component est. En el mapa d 'altura de sis 
hores abans s'aprecia una petita borrasca 
sobre el Marroc associada a una massa 
d'aire fred, amb temperatures infer iors a 
-20°C Al dia següent, i a les mateixes 
hores indicades per a cada mapa, mentre 
en superfície les isobares es disposaven 
de forma molt similar a com ho feien 
vint-i-quatre hores abans, en altura la 
borrasca, menys profunda, passava a 
centrar-se cap al sud-est de la Penísula. 

Any Data 

1944 22 agost 
1944 23 agost 
194S 19 juny 
1946 31 març 
1946 I abri l 
1946 25 juliol 
1947 27 febrer 

1947 28 març 
1947 I maig 
1947 li maig 
1947 13maig 
1947 t sctcm. 
1948 29 abril 
1948 13 maig 
1948 14maig 
1949 22 abril 
1949 23 abri l 
1949 2" abril 
1949 25 abril 
1949 7 juliol 
1950 8 juny 
1950 I agost 
1951 8 agost 
1952 12 abril 
1952 IS abril 
1952 29 agost 
1953 IS març 
1953 16març 
1954 26 març 
1954 27 març 
1954 8 setem. 
1954 20 octubre 
1955 6 juny 
1955 19juliol 
19S5 29 agost 
1956 24 febrer 
1956 25 febrer 
1956 22 abril 
1956 27maig 
1956 27 agost 
1956 li setem. 
1957 22 març 
1957 19 juny 
1957 t 7setem. 
1957 7 octubre 
1958 JO agost 
1958 26 octubre 
1958 IS desem. 
1959 27abril 
1959 7 maig 
1959 8 maig 
19S9 20 maig 
1959 23 setem. 
1960 26 agost 
1961 6 abril 

1961 26 juny 
1961 JO juliol 
1962 17 abril 
1962 27 juny 
1962 16 juliol 
1963 9abril 
1963 27 juny 
1965 22 agost 
1965 7 ocrubre 
1965 8 octubre 
1966 14maig 
1967 12 abril 
1967 S juny 
1967 4 juliol 
1967 22 juliol 
1967 4 agost 
1968 6maig 
1968 29 jul iol 
1969 27 abril 
1969 17maig 
1969 IJ agost 
1970 4 jun y 
1971 9maig 
1971 lO maig 
1972 JO maig 
1972 S julio l 
1973 2J març 
1973 27 juny 
1973 13 setem. 
1974 21 març 
1974 JO març 
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Nombre anual 
de dies amb 
pluja de fang 

Freqüència 
observada 

Freqüència 
calculada 

Quadre H . 

o 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 

Mesos Freqüència Percentatge 
absoluta de sobre el 

dies amb pluja nombre total 
de fang amb pluja 

defung 

G o o 
F 3 3.S 
M 10 11.6 
A 1S 17.4 
M 1S 17.4 
J 10 11.6 

J 9 10.S 
A 12 14.0 
s 6 7.0 
o s S.8 
N o o 
D 1 1.2 

86 100.0 

Quadre W . 

Direcció 

N 
NNE 
NE 

ENE 
E 

ESE 
SE 

SSE 
Calmes 

Quadre IV. 

Percentatge 
sobre el nombre 

total 
d 'observacions 

2.3 
4.1 

11.0 
41.3 

4.7 
2 .3 
1.2 
0.~ 

11.6 ' 
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1 
s 
8 

10 
2 
3 
2 
o 
o 

1.4 
4.8 
7.9 
7.9 
S.6 
3.3 
0.9 
0.2 
0.1 

Estacions Freqüència Percentatge 
absoluta de sobre el 

dies amb pluja nombre total 

I 
(D + G +F) 

p 
(M + A+ M) 

v 
0 +] + A ) 

o 
(S + O+ N ) 

Direcció 

s 
ssw 
sw 

wsw 
w 

WNW 
NW 

NNW 

de fang amb pluja 
de fang 

4 4.7 

40 46.S 

31 36.0 

11 12.8 

86 100.0 

Percentatge 
sobre el nombre 

total 
d 'observacions 

1.7 
2.3 
3.S 
4.1 
2.3 
2.3 
2.9 
1.7 
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Fig. 14 : Pluja de fang a Barcelo na la primavera de 198S 

Sota el seu radi d'acció afectava, de 
manera dèbil, el lloc d'estudi, cap al qual 
canalitzava, com en superfíc ie, flu xos de 
l'est en un curt tram, que"en últi m terme, 
per la seva marcada curvatura ciclònica, 
procedien del nord del Sàhara . La situa
ció sinòptica en aquesta data s'assem
blava a una advecció de l'est amb gota 
freda en altura. 

Javie r Martín Vide 
Llicenciat en Ciències Exactes, 

Doctor en Geografia i Prof essor 
de Geografia a la Facultat 

de Geografia i H istòria 
de la Universitat de Barcelona 

M. del Cannen Moreno García 
Llicenciada amb grau en Geografia 

Agraïments: 
A l'amable _personal de l'Observatori 

Fabra, es pecialment a Antonio Gazquez, 
per haver-nos faci litat la feina de selecció 
del material cartogràfic . 
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Direcció Percentatge 
en les dates amb 

pluja de fang 

SE 2.9 
s 28,6 

sw 34.3 
w 18.6 

NW 1.4 
Indeterminades 14.3 

Quad.reV. 
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INFORMACIONS 

ANUARI ESTADtSTIC 
DE CATALUNYA 1984 
Consorci d'Informació i Documentació de 
Catalunya, Barçelona 1985 ; 557 ps, 25 x 17 cms. 

El dia 19.de juliol de 198S es va presen
tar, al Consorci d'Informació i Docu
mentació de Catalunya (CIDC) l'Anuari 
Estadístic de Catalunya 1984 realitzat al 
mateix CIDC. 

La publicació d'aquest anuari ve a 
omplir un gran buit en el camp de la 
informació estadística catalana ja que, 
malgrat alguns intents que no han arribat 
a terme, aquesta és la primera obra on es 
recullen dades estadístiques generals 
sobre Catalunya i que es pretén presen
tar periòdicament. L'interès essencial 
d'aquesta primera edició és el d'aplegar 
en un sol volum un seguit de dades i fonts 
d'estadística catalanes que, fins ara, es 
trobaven disperses; aquesta dispersió no 
només dificulta el seu coneixement i 
accés sinó que impossibilita l'assoliment 
d'una certa homogeneïtat i regularitat en 
el tractament de les dades. 

L'Anuari Estadístic de Catalunya 
1984 conté dades sobre temes territo
rials, sòcio-econòmics i culturals, agru
pades en els vint capítols següents: 
1. Territori, climatologia i medi ambient, 
2. Població, 3. Mà d'obra, 4. Macromagni-
A . .C . n " I • desembre 1985 • volum I 

tuds econòmiques i balança de pagaments, 
S. Agricultura, sector forestal, ramaderia 
i pesca, 6. Indústria, 7. Comerç, 8. Turis
me, 9. Transports, 10. Comunicacions, 
11. Sector financer, 12. Hisenda pública, 
13 . Habitatges, edificis i locals, 14. Ense
nyament, 1 S. Cultura i esports, 16. Segu
retat Social, 17. Sanitat, 18. Serveis 
Socials, 19. Justícia i 20. Eleccions. 
Abans del primer capítol hi ha la repro
ducció de tres mapes de Catalunya que 
iJ.lustren els diferents nivells territorials 
amb què s'exposa la informació de les 
taules: els límits provincials, la Divisió 
Territorial del 1936 en comarques i 
regions i els límits de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona. 

La informació corresponent a cada 
capítol s'exposa amb un esquema inva
riable : 

En primer lloc hi ha un índex de les 
taules . En ell s'indica el número de 
cada taula, el seu contingut i la data a 
què corresponen les dades . A cada 
capítol, les taules són ordenades 
segons l'àmbit territorial a què es refe
reixen, seguint aquest ordre: Catalu
nya (per províncies), comarques i 
regions, i la Corporació Metropoli
tana de Barcelona. 
En segon lloc, en l'apartat titulat" As
pectes generals", es fan uns breus 
comentaris sobre les dades i les seves 
fonts . 
En tercer lloc, l'apartat" Algunes defi
nicions " fa referència a aquells con
ceptes utilitzats en les taules que 
poden resultar confosos o que poden 
tenir més d'una accepció. Aquest és un 
apartat especialment útil de cara a un 
ús correcte de les taules, sobretot per 
als no iniciats en la consulta de taules 
estadístiques. 
En els dos últims apartats, "Fonts de 
les taules" i "D'altres fonts estadísti
ques d' interès", se citen les fonts esta
dístiques utilitzades en les taules i 
altres fonts per ampliar la informació. 
Finalment, s'exposen les taules identi
ficades amb un número que les rela
ciona directament amb el tema general 
del capítol; en cadascuna d'elles s'indica 
la font d'on s'ha tret la informació. 
En conjunt, les dades es presenten en 

497 taules que tenen com a unitats terri-
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torials de referència tres nivells dife
rents: 372 taules es refereixen a les qua
tre províncies catalanes (amb dades 
del total de Catalunya i del percentatge 
que aquest representa sobre el total 
d'Espanya); 86 es refereixen a les 
trenta-vuit comarques de la Divisió 
Territorial de 1936; 39 corresponen a 
dades del conjunt de municipis que for
men part de la Corporació Metropoli 
tana de Barcelona. 

Pel que fa a les fonts estadístiques uti
litzades, en la majoria dels casos es tracta 
de publicacions o de dades facilitades 
directament per institucions oficials (de
pendents de la Generalitat o del Govern 
Central) i que sumen més de 240 obres; 
en relativament pocs casos s'han utilitzat 
dades elaborades directament pel CIDC 
o proporcionades per organismes que no 
les han publicat encara. 

En aquest primer Anuari Estadístic de 
Catalunya 1984 es fan paleses algunes de 
les deficiències que es deriven d'una 
manca de tradició a Catalunya i, en gene
ral a tot l'estat espanyol, en l'obtenció 
sistemàtica i regular de tota mena de 
dades estadístiques. En concret, cal fer 
referència a dues qüestions en relació 
amb el tipus de font estadística utilitzada 
i que alhora són un repte per al futur 
d'aquest anuari: 

La periodicitat: la informació estadís
tica que es recull en aquesta primera 
edició de l'AEC, malgrat ser la més 
recent, correspon a diverses dates (des 
dels anys 70 fins al 1984 ). Això és 
degut a la diversitat d'organismes que 
es dediquen a la recerca de dades esta
dístiques i a la irregularitat en les dates 
de recerca i publicació del.s diferents 
temes. 
La base territorial: s'utilitzen les pro
víncies com a base territorial de refe
rència. A curt termini, el CIDC té la 
intenció de publicar la informació 
estadística amb una base per sota de les 
divisions provincials: les comarcals. 
Per a aconseguir-ho, s'haurà de millo
rar substancialment el sistema infor
matiu a nivell municipal; aquesta 
millora suposaria un avenç en dos sen
tits: el primer és que es disposaria d'in
formació en el nivell administratiu 
bàsic, i el segon és que la informació 
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comarcal ha de procedir de l'addició de 
la informació a nivell municipal. 
L'aparició d'aquest Anuari Estadístic 

de Catalunya 1984 és ja un primer pas en 
la sistematització estadística catalana. 
Ben segur que els esforços que s'han de 
posar en les següents edicions han 
d'adreçar-se a millorar, en els aspectes en 
què això sigui possible, la infrastructura 
estadística general de Catalunya per tal 
d'aconseguir la sistematització que li falta. 

Assumpta Lleonart i Orri 
Llicenciada en Geogra[111 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

JORNADES 
HISPANO · FRANCESES 

SOBRE TELEDETECCIÓ 

BARCELONA 
12 i 13 de Novembre de 1984 

ORGANITZADES PER: 

- El Consejo Superior de lnvestlgaclones 
Clentlflcas. 

- L' Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- El Consulat I l'Ambaixada de França. 

Amb el suport de: 

Departament de Polltlca Territorial I 
Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 

I l'Assoc iació Hispano-Francesa de 
Cooperació Tècnica I Clentlflca. 

C.S.I.C. 
lnslitut Jaume Almera 
Zona Un lverslllrla 
Pedralbes 
(8)3.4 BARCELONA 

JORNADES HISPANO-FRANCESES 
SOBRE TELEDETECCIÓ 

Els dies 12 i 13 de novembre de l'any 
passat, i organitzades pel Consejo Supe
rior de lnvestigaciones Científicas, l' Ins
titut Cartogràfic de Catalunya, el Con
solat i l'Ambaixada de França, hom cele
brà les I Jornades Hispano-franceses 

sobre Teledetecció, a la Sala d'Actes de 
l'lnstitutJaume Almera de Barcelona. 

El tema d'aquestes jornades era la pre
sentació de les activitats d'avançada dels 
organismes espanyols i francesos en la 
utilització de les imatges preses des de 
satèJ.Iit per a la seva aplicació a les cièn
cies de la Terra: agricultura, pedologia, 
oceanografia, cartografia, urbanisme, 
planificació del territori, geografia etc . . 

El primer dia es van fer dues presenta
cions i dues conferències: 

El professor Núñez de las Cuevas, de 
l'lnstituto Geografico Nacional, va fer la 
presentació del programa espanyol de 
teledetecció. Explicà que fins ara els 
organismes espanyols amb activitats de 
teledetecció s'han dedicat a realitzar una 
gran quantitat d'estudis-pilot amb imat
ges preses des de satèJ.Iit, tasca en la qual 
han obtingut, de vegades, bons resultats, 
però sense poder (o saber) fer el salt a 
projectes de producció. No es pot parlar, 
doncs, d'un programa nacional de tele
detecció, sinó d'un recull d'activitats 
independents i disperses . El tema és més 
preocupant si es considera que Espanya 
és membre de l'Agència Espacial Euro
pea i serà incapaç d'aprofitar-se de la 
informació i les imatges que proporcio
naran els seus satèJ.Iits d'estudi de la 
Terra. 

Els senyors Cazaux (GDTA (Groupe
ment pour le Développement de la Télé
détection Aèrospatiale) i LeGorgeu 
(SPOT Image) feren la presentació del 
programa francès de teledetecció, que 
gira entorn del satèl·lit SPOT, que pen
sen llançar a l'espai a la fi d'enguany. 
Aquest satèl·lit es mourà a una altitud de 
832 km, en una òrbita polar sincronit
zada amb el sol i portarà dos tipus de sen
sors: el primer captarà imatges en blanc i 
negre d'una superfície de 60 km x 60 km 
amb una resolució de 10m; les imatges 
del segon ho seran en tres zones de l'es
pectre (verd, roig, infraroig) de la 
mateixa superfície de 60 km x 60 km i una 
resolució de 20 m. Les imatges enregis
trades pel satèJ.Iit, seran digitalitzades i 
enviades per teleprocés a una estació de 
recepció a la Terra, on seran emmagatze
mades en cinta magnètica i distribuïdes 
als usuaris a través d'una empresa, SPOT 
Image, encarregada de la comercialitza
ció i distribució dels productes SPOT. 
Per tal de mostrar als possibles organis
mes interessats les capacitats d'aquest 
tipus d'imatges, s'han realitzat moltes 

campanyes de vols multispectrals per 
construir simulacioqs dels futurs pro
ductes SPOT. En van explicar els proce
diments utilitzats i van mostrar-ne dife
rents exemples. 

Els senyors Arbiol i Viñas (Institut 
Cartogràfic de Catalunya) van donar una 
conferència titulada Resultats de l'estudi 
de la simulació SPOT realitzada a Cata
lunya i avaluació de la discriminació 
d'usos del sòl. A mitjan 1983 es va con
tractar, entre la Generalitat de Catalunya 
i el GDTA francès, un vol d'avió sobre la 
Costa Brava i la regió d'Olot per captar 
imatges multispectrals i realitzar una 
simulació de dades SPOT. La idea era 
avaluar la capacitat de les futures dades 
d'aquest satèl·lit per a diferents aspectes 
d'estudi de la Terra. Aquest estudi en 
concret pretenia d'analitzar la capacitat 
de discriminar (classificar) usos del sòl 
diferents, de manera quasi automàtica, 
mitjançant ordenadors i sistemes de pro
cés d'imatge. Els resultats, sobre dues 
zones diferents (Olot i Empuriabrava), 
foren força bons, discriminant fins a 15 
classes diferentes, amb un marge d'error 
acceptable (l'explicació dels resultats 
d'aquest treball és publicada en aquest 
mateix número de la «Revista»). 

Els senyors Hubschman i Esquerre 
(Université de Toulouse-Le Mirail) 
donaren una conferència sobre Télédé
tection des formations vegetals halophiles 
des marécages du río Muga. Aquest tre
ball va utilitzar les mateixes dades que 
l'anterior, realitzant un treball en una 
zona ecològicament molt interessant, els 
aiguamolls de l'Empordà. En primer 
lloc, es va procedir a un estudi detallat, al 
camp, de les distribucions observables de 
les formacions vegetals presents, per 
poder fer després una fotointerpretació 
de les imatges en infraroig en color. Amb 
tota aquesta informació de camp es féu 
una classificació semiautomàtica de la 
zona amb resultats relativament pobres, 
per l'extrema heterogeneïtat de la zona i la 
similitud espectral de les classes presents. 

El segon dia es van donar dues confe
rències i una presentació: 

El senyor Baudoin (Institut Géogra
phique National) va donar una conferèn
cia sobre Applications des images SPOT 
et du Model Numerique du Terrain a la 
cartographie. Dos dels salts qualitatius 
que representaran les imatges SPOT res
pecte al sensors actuals són, en primer 
lloc, l'alta resolució (fins a 10m per uni-
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tat de resolució), i en segon lloc, la seva 
capacitat de captació obliqua, la qual 
facilitarà la visió estereoscòpica. Aques
tes noves capacitats del model digital 
del terreny i les seves dades derivades 
(pendents, orientacions etc), seran de 
gran utilitat en fer classificacions dels 
usos del sòl. Així mateix amb aquest 
MDT i la imatge hom podrà generar 
ortofotomapes d'una gran precisió de 
manera prou automàtica a escales 
1 :100 000, que permetran de cartogra
fiar a aquesta escala moltes regions del 
món amb una carència total de mapes. 
Per treballar totes aquestes dades seran 
desenvolupats sistemes d'informació 
georeferenciats que donaran a l'usuari 
l'oportunitat de treballar amb un mapa 
millor: més precís, actualitzat i més 
fàcil d'utilitzar. 

El senyor Ball ut (Institut d' Aména
gement et d'Urbanisme de la Region fie 
de France) va donar una conferència 
que portava per títol Les besoins d'in 
formation pour l'aménagement urbain 
et régional. En ella va recalcar que una 
de les coses que necessita l'urbanista 
per realitzar la seva tasca és informació 
sobre la seva àrea d'estudi. Fins al 
moment present, el més corrent era 
obtenir aquestes dades del cens, d'en
questes, de documents administratius o 
de fotografies aèries. L'aportació de la 
teledetecció a aquest camp dependrà de 
la radiometria dels objectes que se cer
quen, les dimensions del pixe[ i les dels 
objectes urbans considerats. Es presen
taren dos exemples d'utilització amb 
imatges SPOT: l'estudi de la distribu
ció de zones verdes a un barri i el canvi 
de l'ocupació del sòl a una part de 
l'aglomeració parisenca. 

El senyor Moreira (Servici o de Plani
ficación de la junta de Andalucía) va fer 
una presentació de les activitats de tele
detecció en aquella comunitat autò
noma en general i del seu servei en par
ticular; féu una descripció del seu sis
tema d'informació ambiental i les apor
tacions dels sensors remots. 

Les jornades es van cloure amb una 
taula rodona on es van remarcar les 
diferències qualitatives de la teledetec
ció a Espanya i a França i l'escàs interès 
dels organismes oficials de l'estat espa
nyol en aquest tema. 

Roman A.rbiol i Bertran 
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SANTANDER'85 
Vlll ENCONTRE D'ESTUDIANTS 

DE G EOGRAFIA 1 jOVES GEOGRAFS. 

Dels congressos, les jornades i els 
col·loquis que sobre la nostra disciplina 
es desenvolupen normalment en l'àmbit 
estatal, són potser els Encuentros de 
Estudiantes de Geografía y jóvenes 
Geógrafos un dels més singulars. I això 
perquè, com la seva denominació indica, 
tenen com a objectiu aplegar en uns 
encontres anuals grups de llicenciats 
novells i estudiants de geografia, d'arreu 
de l'estat, per tractar temes trascenden
tals de l'actualitat d'aquesta ciència en el 
marc universitari i per a l'intercanvi de 
coneixements i inquietuds que apressen 
el col· lectiu docent en geografia. 

Enguany el torn d'organització ha 
estat per a Santander, ciutat que acollí, 
durant els dies 9, 10, 11,12 i 13 d'abril, els 
actes corresponents a la vuitena edició. 
Tanmateix i com és costum, les tasques 
de preparació anaren a càrrec de dues 
comissions: una d'Organització (infras
tructura de funcionament) i una altra de 
Seguiment (control acadèmic entre 
encontres), integrades respectivament 
pels amfitrions (Universidad de Santan
der) i pels representants de la Universi
dad de Santiago de Compostela (que 
havien estat els organitzadors de l'edició 
anterior). 

A més de càntabres i gallecs, hi assis
tiren delegacions de Barcelona, Càce
res , Granada, Lleó i Sevilla, i també hi 
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participaren per escrit representants de 
Las Palmas de Gran Canaria i de Sant 
Sebastià. Com a dades generals, podem 
assenyalar que es matricularen unes 80 
persones i que es presentaren un total 
de 14 treballs, entre ponències i comu
mcacwns. 

Catalunya hi era representada pel grup 
que envià el Cercle d'Estudiants de Geo
grafia de la Universitat de Barcelona (re
centment creat en l'àmbit d'aquella insti
tució), que va concórrer al programa 
amb dues ponències: Yo investigo, tú 
investigas, él investiga, ... nosotros inves
tigamos?, presentada per Miquel J. 
Pavón i Besalú, i Un ejemplo de reorgani
zación territorial: el debate en Catalun
ya, per qui subscriu. 

Encapçalaven així els capítols temàtics 
dos grans blocs de discussió: per una 
banda, un tema pràctic prou viu a casa 
nostra, Espacio y poder: cuestionamiento 
de la división territorial del Estada Espa
ñol, i, per l'altra, un de teòric, eix central 
de l'esperit de l'encontre, Trascendencia 
social de la geografía: delimitación de los 
problemas relevantes a abordar. Proyec
ción en la investigación y en el aula. 

Tractat potser de forma més regional 
del que es desitjava (abundaven en els 
treballs exposats les descripcions de par
ticularitats zonals i concrecions de fets 
geogràfics força determinats), el primer 
dels apartats tendí a la discussió d'aspec
tes molt heterogenis, massa barrejats, 
com van ser el d' «efectes i perquè del pla
nejament territorial ,, de )'<<o rganització 
comarca),, de l' «ordenament a nivell 
urbà», de la «incidència d'una determi
nada obra o servei públic sobre el territo
ri » etc., que dificultà en bona part la con
secució d'un profund estudi del tema que 
realment s'havia proposat. 

Podem assenyalar que l'aspecte de la 
comarcalització, encetat per andalusos i 
catalans, encara que molt lleument, fou 
motiu de polarització del debat envers la 
definició de la comarca com a eina admi
nistrativa. Per un costat la comarcalitza
ció era entesa com un instrument de con
trol (políticament estratègic) en benefici 
del sistema d'estat, i, per un altre, com un 
instrument de repartició de béns i serveis 
públics i descentralitzador (en aplicació 
d'una intenció propera a les teories del 
benestar) . 

Aquest debat tan diversificat contex
tualment acabà finalment amb el qües
tionament general de la necessitat d'un 
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ordenament del territori, fet generat per 
la indiferència que suscitava aquest tema 
en determinats sectors del públic, que, 
davant problemes territorials més greus 
que es pateixen a llurs respectives comu
nitats, oblidaven l'interès per al reorde
nament dels ümits administratius. 

Si a això afegim la voluntat generalit
zada per tractar aspectes més teòrics de la 
geografia espanyola, es produí que la dis
cussió marxés cap a altres vessants més 
filosòfics, i s'engegà, per exemple, un llarg 
debat entorn l'objectivitat en el treball del 
geògraf (donada per l'ús exclusiu de la tèc
nica enfront de les influències polítiques). 
Aquests imperatius serviren, si més no, 
per a introduir el debat que tanmateix 
havia d'obrir el capítol següent. 

El segon bloc temàtic fou de més 
intensitat dialèctica, on l'esperit crític 
constant dels santanderins, marcada
ment radical, fou la nota dominant que 
cal destacar. 

Començà denunciant-se l' obsolescèn
cia metodològica que impera en la geo
grafia espanyola, tant en el camp docent 
com en la investigació, donada segura
ment pel poc progrés de les discussions 
teòriques. S'afirmà també l'existència 
d'una crisi permanent que envolta la nos
tra disciplina des dels seus inicis institu
cionals i en tots els àmbits, causa de la 
qual és la manca de teorització prèvia als 
procediments pràctics o aplicats, i que té 
com a conseqüència més evident la ina
daptació dels continguts dels plans d'es
tudi a les exigències reals de la societat. 
Aquesta discussió finí amb un dubte 
existencialista que retratava fidelment el 
sentiment pessimista amb el qual es con
cloïa l'encontre: és vertaderament neces
sari el treball del geògraf per a la societat 
o tal vegada la seva funció pot ésser subs
tituïda per altres ciències? 

L'angoixant i difícil resposta a aques
tes inquietuds i les evidents diferències 
de nivell de preparació entre les repre
sentacions, que es posaren de manifest 
durant el decurs de les sessions, portà 
l'auditori a escollir uns nous capítols, per 
al IX Encuentro, ben significatius: 
l'Anàlisi general dels plans d'estudi i Pla
nificació: teories, conceptes i mètodes, 
que intentaran minvar, en tot el possible, 
aquest estancament institucional. 

Els resultats, però, no han estat del tot 
pessimistes. S'afermà molt més la inten
ció positiva dels Encuentros, que possi
blement havia estat malmesa en anteriors 

edicions, activant, gràcies a la impeca
ble organització càntabra i a la bona 
disposició de tothom, un tipus de con
tacte fix entre les diverses comunitats 
que hi concorrien. S'establí la seu del 
proper encontre a Granada i els repre
sentants de Barcelona ens oferírem com 
a organització de reserva. Aprofitant la 
lleugera eufòria dels darrers moments, 
es parlà, fins i tot, de la creació d'una 
associació universitària de geografia, 
proposta presentada pels companys 
extremenys. En aquest sentit el Cercle 
d'Estudiants de Geografia va tenir 
l'oportunitat d'explicar la seva expe
riència fundacional amb el propòsit de 
fomentar accions semblants a la resta de 
grups, i donar, com a alternativa més 
independent a l'associació proposada, 
un caire més representatiu als Encuen
tros com a nexe de vinculació estatal. 

Hom es preguntava, finalment, per 
l'existència d'un moviment renovador 
vertaderament fort que s'identifiqués 
amb allò que es perseguia a Santander. 
ts evident que cal trobar noves sortides 
a la nostra c1encia . i l'esperança 
d'aquesta evolució pot cercar-se en 
petites accions. Encontres com aquest 
poden ser, encara que modesta, una 
aprofitable aportació pel al progrés de 
la geografia. 

Xavier Muñoz i Torrent 
Cercle d 'Estudiants de Geografza 

de la Universitat de Barcelona 

RELACIÓ DE TREBALLS 
PRESENT ATS':· 

capítol I. Espacio y poder: cuestiona
miento de la división territorial del 
Estado Español. 

Ponència: Un ejemplo de reorganiza
ción territorial: el debate en Cataluña, 
per Xavier Muñoz i Torrent (Barcelona). 

Comunicació: El turismo como 
expresión de la dependencia política 
económica de las Islas Canarias . Un 
ejemplo demostrativa: la urbanización 
"Veneguera Costa Canaria", per 
Rubén Naranjo Rodríguez (Las Palmas 
de Gran Canaria). 

Comunicació: Estatutos de la Asocia
ción de M unicipios de la cuenca del río 
Urumea, per Jaime Orench del Moral 
(Sant Sebastià). 

Comunicació: Cuando la planifica
ción del territorio se convierte en pla-

neamiento, per Arturo Gutiérrez de la 
Fuente i José Jesús Navarro Argos 
(Santander). 

Ponència: La política medioambien
tal de la ciudad de Caceres, per l'Equip 
I de 4t. curs de la Universidad de Extre
madura (Càceres) . 

Ponència: Espacio y poder en Extre
madura: la construcción de embalses, 
per l'Equip 11 de 4t. curs de la Universi
dad de Extremadura (Càceres). 

Ponència: La comarcalización de 
Andalucía: precedentes, propuestas y 
dogmatismo de una nueva división 
territorial, per Antonio Fajardo de la 
Fuente (Sevilla). 

Ponència: lncidencia de la televisión 
en las estructuras socio-espaciales. El 
caso de Andalucía, per l'Equip de la 
Universidad de Granada. 

Capítol li. Trascendencia social de la 
geografía: delimitación de los proble
mas relevantes a abordar. Proyección 
en la investigación y en el aula. 

Ponència: Yo investigo, tú investi
gas, él investiga, ... nosotros investiga
mos?, per Miquelj. Pavón i Besalú (Gi
rona). 

Comunicació: Trascendencia social 
de la geografía, per l'Equip deSè. curs 
de la Universidad de Extremadura (Cà
ceres). 

Comunicació: Mitos y ritos. Refle
xiones en torno a la pérdida de relevan
cia social de la geografía, per Alfonso 
Guijarro Fernandez (Santander). 

Ponència: La crisis de la Geografía'de 
los profesores. Pautas para la elabora
ción de un nuevo currículum en geogra
fía, per Rosario Escudero Barbero 
(Burgos). 

Comunicació: Didactica de la Geo
grafía: una experiencia pedagógica, per 
Juan Antonio Fernandez Garzón 
Martín López Martínez (Granada). 

Excursió 
ltinerario de la excursión a la comarca 
de Liébana, per l'Equip de la Universi
dad de Santander. 

'' Or~re de relació segons el d'aparició en les 
sesswns. 
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LLUÍS SOLÉ i SABA.RÍS 
(Gavà, Baix Llobregat 1908-Capella
des, Anoia 1985) 

Aquest estiu, el 14 de juliol, moria a 
Capellades, la vila que acollia el seu des
cans des de feia anys, el Dr. Lluís Solé i 
Sabarís. Com el seu amic, mestre i col·la
borador, Pau Vila, impensadament, les 
calors de l'estiu anorreaven la seva abne
gada vida. Tot just acabats els ressons 
dels homenatges que li foren retuts en 
ocasió de la seva jubilació acadèmica han 
de començar forçosament nous home
natges pòstums. 

La mort se l'ha endut quan l'oci forçós 
de la jubilació no havia mai aconseguit 
d'interrompre el seu treball, predomi
nantment dedicat a la recerca en la histò
ria de la geologia i de la geografia; ben 
probablement el seu darrer treball acabat 
hagi estat l'article a l'obra coJ.Iectiva que 
en homenatge al seu amic Manuel de 
Ter:ín, mort l'any passat, prepara la sec
ció de geografia de la Universidad Com
plutense de Madrid. 

Solé i Sabarís, pedagog i geògraf, ha 
deixat una empremta inesborrable a les 
tasques docents i de recerca de la univer
sitat espanyola. Com a pedagog, els seus 
deixebles als instituts de Figueres i de 
Tarragona i, sobretot, a l' Institut-Escola 
de la Generalitat de Catalunya mai no 
han pogut oblidar el seu mestratge. Com 
a geòleg, després d'una tesi de paleonto
logia, els seus treballs sobre el quaterna
ri, principalment català, i la seva obra de 
fixació de conceptes i esquemes en la 
interpretació de la Península Ibèrica i de 
Catalunya han esdevinguts clàssics en la 
disciplina; més important encara en 
aquest camp, però, ha estat probable
ment la seva tasca de formació de geòlegs 
que han eixamplat i aprofundit el camp 
d'estudis, tot originant una veritable 
escola de geologia de Barcelona. Com a 
R.C .G . n ° 1 • d esembre 1985 • vo.lum I 

geògraf, sobretot físic, però curador 
també dels aspectes humans, ha estat 
l'introductor d'aquesta disciplina dintre 
la universitat. 

Solé i Sabarís, però, ha estat també un 
ciutadà honrat en el noble i ampli sentit 
d'expressió. Home de diàleg i de concòr
dia, profundament liberal, no era parti
dari de grans demostracions públiques, 
però els qui volgueren en tota ocasió el 
trobaren ferm en les seves conviccions. 
Profundament dedicat a la tasca univer
sitària, eminentment docent, no deixà 
per això d'empènyer la recerca a través 
del Consejo Superior de lnvestigaciones 
Científicas, ni de tenir càrrecs d'organit
zador a la universitat, ni d'animar la vida 
cultural i científica catalana, sobretot a 
través de l'Institut d 'Estudis Catalans. 

Com a geògraf Solé i Sabarís s'ha des
tacat no tan sols per la seva feina personal 
en el camp de la geografia regional-amb 
la monografia Los Pirineos (1951 ), o amb 
la Geografia de España i Portugal (1952), 
que, amb la Geografia regional de 
España (1968), codirigí amb Manuel de 
Tenín, i, sobretot, amb la Geografia de 
Catalunya (1964-1968), que dirigí tot 
sol- o de la teoria regional -El concepte 
de regió-(1975), sinó sobretot per la seva 
tasca de mestratge a la universitat i al 
Consejo de la primera generació de geò
grafs universitaris catalans (Liobet, Vilà 
Valentí, Lluch) i de pont amb els geò
grafs d'abans de la guerra (Pau Vila, 
sobretot, o Josep Iglésies). La seva presi
dència a la Societat Catalana de Geogra
fia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, 
entre 1976 i 1980 suposà la normalització 
de la vida de la societat, així com l'am
pliació de les seves activitats i la regularit
zació del seu paper científic. Durant 
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aquesta etapa justament aparegué com a 
òrgan de la Societat el primer número 
d'aquesta <<Revista Catalana de Geogra
fia •• , que vol deixar constància del seu 
traspàs, a l'espera de retre-li un home
natge més adequat. 

Carles Carreras i Verdaguer 
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1.1.- TíTOL: 

1.2 .- AUTOR: 

1.3.- TRADUCTOR: 

1.4.- PAfs: 

1.5.- ANY D'EDICIÓ: 

1.6.- EDITORIAL: 

1.7.- ISB 

2.1.- FORMAT: 

2.2.- OMBRE DE 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGWILITAT: 

3.2.- ESTRUCTURA 
DELLLWRE: 

Kartenkunde 
(Cartografía) 

ECKERT-GREIFENDORFF. Max 

José Novo Cerro 

Alemanya 

-(1961 ) 

Ed . UTEHA 
(Unión Tipogr:ífica, 
Ed . H ispano Americana 
Mèxic 

23 x 17 cm. 

162. 

Bona. 

Es pot considerar que és 
dividit en dues parts: la pri
mera, teòrica, tracta sobre els 
conceptes de la cartografia al 
llarg de sis capítols, mentre 
que la segona, pràctica, ex
plica la metOdologia i la uti
lització dels mapes en un sol 
capítol. En general manca 
estructuració, tan t en la divi
sió dels grans apartats com 
en els diferents capítols. 

F. J. Monkhouse 
H. R. Wilkinson 

,.,..,, .. CIENCIAS GEOGRAFICAS 

Maps and diagrams 
(Mapas y diagramas) 

MONKHOUSE, Francis J . i 
WI LKINSON, H,R. 

l. Canals i Ma. D. Renau 

Anglaterra 

1963 (1968) 

Ed . Oikos-Tau S.A., 
CoHecció • Ciencias 
Geogr:íficas • , n. I. 
Vilassar de Mar 

23 x 17 cm 

533 

Fluida malgrat algunes 
expressions retòriques. 

A partir de la presentació 
dels materials i les tècniques 
bàsiques va analitzant els 
tipus de mapes i gràfics que 
es poden utilitzar per a re
presentar el relleu, la clima
tologia, els elements econò
mics, la població, el pobla
ment. Acaba amb un apèndix 
amb nocions sobre tècn iques 
numèriques i mecàniques . 
Presenta una estructura mo lt 
compartimentada que ajuda 
molt a situar el lector. 

La Cartographie 
(La C artografía)" 

JOLY, Fernand 

Julio Morencos Tévar 

França 

1976 (1979) 

Ed . Ariel , Col. ·Eicano•, 
Sèrie I, núm. 10, 
Esplugues de Llobregat 

84-344-3425-3 

21 x 14 cm 

280 

Bona 

El llibre s'estructura en 5 
parts: una primera d'intro
ducció històrica, i una segona 
que comprèn 4 capítols, i que 
tracta essencialment de la 
realització i la interpretac ió 
cartogràfica. 
La superestructura del llibre 
és clara. 

General Cartog raphy 
(Cartografía General) 

RA ISZ, Erwin 

José María Mantero 

Anglaterra 

1953 (1965) 

Ed. Omega 
Barcelona 

23 x 16 cm 

436 

Bona 

El llibre té dues parts: la pri
mera de caire general, mostra 
els aspectes macrocartogrà
fic s (història, escales, projec
cio ns, etc .. . ); la segona, de 
caire més concret, presenta 
els metòdes i els aparells tèc
nics que fan possible la rea
lització dels mapes. 
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3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BffiUOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

S. - CONCEPTE: 

6. - VALORACIÓ 
GLOBAL: 

Bona, sobretot tenin t en 
compte la data d'edició, inclou 
gràfiques, mapes i esquemes. 

Escassa, es troba a la fi del lli
bre ordenada alfabèticament 
per autors. La majoria és ale
manya i publicada entre 1892 
i 1942 . 

A peu de pàgina. 

Introdueix els conceptes 
bàsics de la cartografia del 
moment i explica els mèto
des d 'aplicació de mapes més 
usuals. 

Obra endarrerida respecte a 
la cartografia actual, interes
sant, però, per als estudiants 
o persones que s'inicien en 
aquesta disciplina, permet de 
conèixer l'estat de la carto
grafia alemanya de mitjan 
segle. 

R.C.G . n " I • dPSemb~ 1985 • volum I 

Suficient, pod ria ampliar-se 
més. Bona. 

Apareix només en notes. 

A peu de pàgina; la majoria 
són cites bibliogràfiques. Al 
fi nal hi ha una llista de sím
bols ut il itzats a l'apèndix, 
una d'equivalències metolò
giques i un índex alfabètic. 

Anàlisi de mètodes tècnics i 
de representació gràfica des 
del punt de vista de les neces
si tats geogràfi ques. 

S'enfoca, explícitament, a 
tres sectors: als estudiants de 
geografia que necessiten un a 
eina model, als estudis d'in 
vestigació (tesis ... ) que s' han 
de dotar d'una base gràfica 
acompanyant el text, i a les 
publicacions, en general , que 
han de millorar la part gràfi
ca. f:s especialment útil per 
als estudiants. 

No és abundant, però bona. 

Breu bibliografia fonamental 
al final de llibre, ordenada 
crono lògicament del 1948 al 
1976. A l'apartat de notes, al 
fi nal de cada capíto l, se ci ta 
més bibliografia. 

N otes a la fi de cada capítol , 
amb referències bibliogràfi
ques. 

Un mapa no és un a simple 
il·lustració, és un mitj à per a 
emmagatzemar i tractar in 
formació sobre l'espai . 
"La cartografia és alhora una 
ciència, un art i una tècnica". 

Bon manual dirigit a aquells 
qui s' interessin pels mètodes 
de realització i interpretació 
de documents cartogràfics. 
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Abundant i senzilla (només 
utilitza color en una taula de 
signes convencionals). 

Poc extensa, situada a la fi del 
llibre, ordenada per apartats i 
din s d'aquests per ordre alfa
bètic d'autor; predominen els 
textos anglosaxons amb algun 
d'alemany i francès. ts actua
litzada a l'any 1945. 

Molt escasses 1 a peu de 
pàgina. 

L'ob ra mostra. la problemà
ti ca global en l'elaboració 
dels èlocuments cartogràfics: 
el coneixement humà del 
territo ri, els mitjans tècnics 
de càlcul i elabo ració i els 
conceptes bàs ics en la repre
sentació. 

Desde la seva publicació fins 
ara la cartografia ha sofert 
uns extrao rdi naris canvis 
tècnics de realització; aquest 
fet fa molt recomanable 
aquesta obra per a l'anàlisi 
evolutiva que hom pugui 
realitzar del mètodes d 'ela
bo ració de la cartografia. 
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UN ENSAYO DE LECTURA HUMANISTA TRADIC IONAL 
DE LA GARROTXA A TRAVÉS DE LA LITERATURA 
El autor presenta un desarrollo de su tesis doctoral acerca de la Geografía humanista y 
el paisaje, aplicado al an:ílisis del paisaje aceptado como "tradicional" en una comarca del 
nordeste de Cataluña, conocida por sus valores turísticos y por una escuela pictórica del 
paisaje muy acreditada en torno a su capital, Olot. Dicho an:ílisis se realiza a partir de la 
lectura crítica de los textos literarios que desde dentro y fuera de la comarca han exaltado 
sus características morfológicas y pl:ísticas. El autor concluye su an:ílisis destacando una 
visión rom:íntica de la montaña, preñada de connotaciones inici:íticas y nacionalistas y un 
incipiente espíritu conservacionista, en buena parte, conservador y agrarista. 

LA CIUDAD DE BARCELONA EN LAS NOVELAS DE JOAN MARSÉ 
A partir de un trabajo de curso sobre las novelas de Marsé, el autor analiza la Barcelona 
de los años 1950. Destaca la excepcionalidad de las visiones urbanas en la novelística catalana 
y se esfuerza en analizar el significado de los hitos, senderos y barrios que aparecen en 
las distintas novelas, así como el de los que no aparecen. Se estudia también la recurrencia 
de algunos temas y lugares especiales. Se concluye en una visión subjetiva de una realidad 
social y urbana marcada por las secuelas de violencia y miseria de la Guerra de España. 

ESTUDIO DE LA SIMULACIÓN SPOT REALIZADA SOBRE CATALUÑA 
Algunos investigadores de percepción remota del Institut Cartogràfic de Catalunya 
presentan un ejemplo de simulación de los resultados del satélite francés SPOT que debe 
ser lanzado en 1986 y que ofrecer:í una resolución de 20m. Se presentan los resultados para 
las dos :íreas estudiadas y se concluye la validez de la simulación y el interés del proyecto. 

LAS LLUVIAS DE BARRO EN BARCELONA 
Los autores analizan los datos acerca del fenómeno de las lluvias de barro en Barcelona 
entre 1944 y 1974. Tras presentar los problemas generales de este tipo de meteoro poco 
conocido, analizan su frecuencia registrada, su persistencia, los meteroros que le acompañan 
y las situaciones sinópticas en que se da. Este último punto permite explicar buena parte 
de las precipitaciones de barro. 

INFORMACIONES 
Necrológicas e informaciones de reuniones de tipo geogr:ífico di verso. 

BIBLIOGRAFIA 
An:ílisis de cuatro li bros sobre cartografía publicados en lengua castellana. 

AN ESSA Y OF TRADITIONAL HUMANIST LECTURE 
ON THE GARROTXA THROUGH LITERATURE 
The author introduces a development of his doctoral thesis about humanistic Geography 
and the landscape, applied to the analyse of the landscape understood as "traditional" in a 
region of the northeast of Catalonia, known by its touristical values and a very reputable 
landscape painting school around its capital : Olot. This analyse is made starting on a critical 
lecture of those literary texts which, f rom inside and outside the country, ha ve exalted its 
morphological and plastic characteristics. The author concludes its analyse emphasizing a 
romantic vision of the mountain, full of initiatical and nationalist connotations and an 
incipient conservationist spirit, in great mesure, conservative and agrarian . 

THE CITY OF BARCELONA IN JOAN MARSÉ'S NOVELS 
Starting on a university work about Joan Marsé's novels, the author analyses the city of 
Barcelona in the fifties. He brings out the exceptionalíty of the urban visions in the catalan 
fiction and tries to analyse the meaning of the boundary marks, paths and quarters which 
appear in the different novels, as well as those which do not. The recourse to some themes 
and special places is also studied. This work ends in s subjective vision of a social and 
urban reality, marked by the consequences of violence and poverty of the Spanish War. 

STUDY OF SPOT SIMULATION EFFECTED OVER CATALONIA 
Some remote perception researchers of the ICC introduce a simulation example of the 
results of the French satellite SPOT. This satellite has to be launched in 1986 and will 
offer a 20m resolution. The results for both studied areas area presented. This work 
concludes the validity of the simulation and the interest of the project. 

THE DUST FALLS IN BARCELONA 
The authors analyse some data about the phenomenon of dust falls in Barcelona between 
1944 and 1974. After introducing the general problems of this kind of bad known 
meteor, J . Martín Vide and M. del Carmen Moreno analyse its registered frequency, its 
persistence, the meteors which go with and the synoptic situations in which it occurs. 
This !ast point permits to explain in large measure the dust precipitations. 

INFORMA TION 
N ecrological and diverse geographical gathering. 

BIBLIOGRAPHY 
An analysis o f fo ur books, published in Spanish, a bo ut cartography . 
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