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•Publicació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
•Es publica tres vegades l'any, els mesos de gener, maig i setembre
•La seva difusió es realitza mitjançant l'Oficina de Distribució
i Vendes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
•Les tarifes de subscripció són les següents:
Subscriptors "en formació" (16 a 24 anys)
1.050 Ptes/ any (US$ 6)
Subscriptors corporatius educacionals (Universitats, escoles)
1.275 Ptes/ any (US$ 7,5)
Subscriptors numeraris (Públic i institucions en general)
1.500 Ptes/ any (US$ 9)
Les despeses de correu que s'apliquen són:
Catalunya i resta de l'Estat Espanyol 72 Ptes/ any. Estranger 123 Ptes/any

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 ad reçades 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 geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalun ya 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 Catalana 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
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EDITORIAL
Amb el número 2 la Revista Catalana de Geografia segueix la seva marxa
ascendent i il-lusionada. El 28 de febrer passat era presentada oficialment
per l'Honorable Jordi Pujol, President de la Generalitat de Catalunya i els
seus exemplars ja són a la venda arreu del país.

Foto cobtrra : Vista de la muntanya de Mo ntserrat
dibuixada per A . van den Wyngaerd e ca p al 1563
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Aquest número obre l'anàlisi de territoris forans, en una línia que es vol
seguir, de coneixement del món des de Catalunya. Comencem amb dos
articles sobre Andalusia. El primer del professor Joaquín Bosque Maure!,
catedràtic de Geografia Humana a Madrid, però que ensenyà molts anys a
Granada i que coneix molt bé l'Alpujarra, aquesta comarca muntanyenca i
farrenya que ens descriu. El segon és una analisi crítica del projecte de
comarcalització -avui en via morta- que feu la Junta d'Andalusia, fet per
Diego Compan, professor de Geografza de la Universitat de Granada;
aquest article ens ha semblat molt interessant no només perquè en aquell
projecte hi col·laboraren catalans, sinó sobretot perque aporta elements a
partir d'un cas forà al debat actual de la divisió comarcal a Catalunya.
Dintre del camp de la Geografia Humana, i seguint amb la voluntat de
presentar estats de la qüestió i bibliogràfics moderns i actuals d'arreu del món,
publiquem l'article del professor Allan Williams de la Universitat d'Exeter
sobre les darreres tendències d'aquesta disciplina a la Gran Bretanya.
En el camp de la Cartografia, Montserrat Galera, Cap de Secció de la
Cartoteca de Catalunya, presenta uns primers resultats de la sev a recerca
sobre l'obra del cartògraf neerlandés del segle XVI Anton van den
Wyngaerde que realitzà una sèrie de dibuixos magnífics de vistes de la
Catalunya d'aleshores. justament una vista inèdita de Montserrat
d'aquest autor il-lustra la nostra coberta.
En el camp de la toponímia es publica una traducció de la ponència que
feu Benjamí Sabiron, Cap del Servei de Producció Cartogràfica del nostre
Institut, a les '']ornadas de Toponimia " organitzades per l'Euskaltzaindia
(Real Academia de la Lengua Vasca) que es celebraren els dies 3, 4 i 5 d'abril
d'enguany que serveix per a obrir aquesta secció a la nostra Rev ista.
En el camp de les Ciències de la Terra apareix un resum d'un treball de
recerca de josep Ventura, llincenciat en Geografia, sobre els modelats
glacial i periglacial d'un sector del Pirineu, la vall de Son.
Finalment les informacions, els comentaris bibliogràfics i els resums en
castellà i anglès dels articles completen com sempre aquest número de la
Revista que, no cal dir-ho, segueix obert als vostres suggeriments i a les
v ostres crítiques.
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LA ALPUJARRA
La Alpujarra lú.man toda Út montaña sujeta a Cra nada, como corre de
l1!1Jante a poniente prolongan dose entre tierra de Crana da y la mar, diez
y Sl ete leguas m Útrgo y once en lo mas ancho .. . ; estéril y aspera de suyo,
sino donde hay vegas.
Di ego Hunado de Mendoza
Guerra de Cranada, pàg. 125

Sierra Nevada, al no rd, la C o ntrav iesa i la m ar
M editerrània, al sud, emm arqu en un a ll arga depressió
de 85 km de llarg, la coneguda i misteriosa com arca de
I' Alpujarra. Igual que I' Aih am bra, igual q ue la ciutat
de Granada, aquesta regió abrupta ha es tat fo nt d' inspiració literària d intre i fo ra d 'Espanya. E l se u medi
físic, alhora salvatge i pinto resc, la seva histò ria agitada, plena· de romanticisme en el sentit ampli de la
paraula, li han donat una perso nalitat viva que des taca
obre les altres co marques andaluses. Aqu es ta personalitat, però, no la priva de face tes inn o mbrabl es i de
contrastos vius q ue o riginen no una sola regió alpuj arrenya, sinó diverses. Si els geògrafs musulm ans insistíFoto 2 : Sostre i xemeneia d'una casa típ ica de l'A lpujarra a Capi lcira. A l fon s, el co njunt
blanc de Pampaneira
(Fo to: } . Burgueño )
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ren sempre en la seva unitat, també cal dir qu e fo ren
ell s que la di vidiren en tahas qu e encara poden ésse r
reconegud es avui en di a. Prescindint de I'Alpuj arra
d' Alm eria o taha d ' And arax, dintre de la província de
G ranada ho m po t fe r un a prim era di visió en A lpujarra
alta, co rrespo nent a la vessant meridi o nal de Sierra
N evada, i A lpujarra baixa , de la serra de Co ntrav iesa
fin s a la mar. T ampoc fó ra agosa rat de di stin gir un
co njunt o rienta l, ento rn a la vila d' U gíjar, i un altre
d 'occid ental, centrat ento rn d 'Orji va.

Un refugi físic i humà
La Serralada Penib ètica, estesa des de G ibraltar
fins al cap de Palos, es co nfo rm a en el secto r central,
din s de la província de Granada, en un a alin eac ió
muntanyosa dob le. Vo ra la M editerràni a s'a ixeca el
co njunt fo rmat per les serres de Lúj ar i Co ntravi esa.
R era d 'aqu esta primera barrera, to t superant-la clarament en altitud i grand esa, s'alça Sierra N evada, amb
els cim s culminants de la Península Ibèri ca . E n el co r
d'aqu est d oble conju nt o rogràfi c hi ha les A lpuj arras o
l'Alpuj arra.
La com arca alpuj arrenya és, do ncs , esse ncialm ent
un gran sinclin al, un a extensa vall lo ngitudin al travessada d 'est a oest pel riu G uadalfeo, qu e rec ull les
aigues de la fosa de les neus i de les plu ges de Sierra
N evada que baixen vio lentament pels barrancs abruptes i salvatges de Poqu eira, Trevélez i M ecin a, així co m
de les tempestes qu e la proximitat de la M editerràni a
descabd ella sob re la Co ntrav iesa; no més a l'extrem
o riental és recorreguda tamb é p el riu Grand e de Ad ra.
Aqu est solc eno rm e, enfo nsat, en part, pel mov iment lent i co ntinu at de descens en bl oc, és limitat al
no rd p er la gran massa m ajes tu osa de Sierra N evad a i,
a migdia, per l'abo mb ament ll euge r, consid erant- lo de
fo rm a relati va, de les serres de Co ntraviesa i Lúj ar.
Aqu ell a s'alça sobre la vall m és de 2 500 m , ja qu e el
Mulhacén és a 3 481 m d'altitud i Orjiva només a 455 m ;
la sego na, amb un màxim de 1 844 m sobre el ni ve ll de
la M editerràni a al C errajó n de Murtas, s'aixeca un s
1 400 m per sob re del riu Gu adalfeo .
Aïll ada entre les seves murall es de muntanyes ,
l'Alpuj arra ha estat sempre un refugi din s de la com pli cada histò ri a d'Espanya. E ls seus co ntactes difícil s
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amb l'exterior, impossibles la major part de l'any per
sobre del Mulhacén, arriscats sempre des de la Mediterrània, li atorguen un caràcter de constant històrica.
En produir-se la invasió musulmana, Sierra Nevada,
així com tota la Serralada Penibètica, acollí els hispano-romans que es resistien a ésser absorbits per l'IsLim i pel califat de Còrdova. La rebel·lió espanyolista
d'Omar-ibn-Hafsun obtingué en aquestes terres trencades el millor dels suports.
Posteriorment, iniciat ja el reflux mahometà, l'Alpujarra fou la darrera i definitiva reserva del regne
musulmà de Granada; rendida Granada s'hi refugiaren
els darrers reis nasrís El Zaga! i El Chico, i s'hi aixecaren periòdicament banderes de resistència que culminaren en la gran rebel·lió del monfís que tant va costar
de dominar al qui era aleshores el rei més poderós de
la terra (1568-1570). Finalment, a l'Alpujarra va ensopegar el francès (1808-1814) amb una tal resistència
que només podia posseir el sòl que trepitjaven els soldats. En tots aquests casos, la gent de l' Alpujarra ha
conservat una manera d'ésser peculiar, una idiosincràcia específica, que la situa ben a part entre la resta dels
andalusos.

Des del tròpic fins a la tundra
L'originalitat climàtica i botànica de l' Alpujarra
és ben evident. D'una banda, l'altitud implica un
esglaonament climàtic característic que coincideix
amb les conseqüències resultants de l'encarament
meridional, al solell, i de la influència de la proximitat
de la Mediterrània. L'esglaonament altitudinal és a la
base d'una divisió possible en terres calentes, terres
temperades i terres fredes que, en conjunt, coincideixen amb les hoyas i platges de la vorera de la Mediterrània les primeres, amb el fons de la depressió interior,
les segones, i amb el vessant meridional de Sierra
Nevada, les terceres.
Originalitat climàtica que és paral·lela a l'originalitat botànica: esglaonament climàtic i esglaonament
vegetal. Tants de cops ha estat repetit que a Sierra
Nevada es troben tots els climes i totes les vegetacions
pessibles entre el tròpic i el pol, que ha esdevingut un
tòpic. Tanmateix, és una autèntica realitat; mentre que
als cims i pics de la Sierra domina la tundra, vegetació
pobra i escassa que creix sobre sòls glaçats temporalment, a la vorera de la mar Mediterrània, les condicions climàtiques són capaces de permetre el cqnreu,
quan hi ha aigua, de canya de sucre o de cotó. Entre
ambdós extrems, la Contraviesa presenta un primer
estatge de tarongers, oliveres i ametllers i, prop dels
cims, les sureres més altes d'Espanya; a Sierra Nevada,
des d'una faixa inicial d'alzines i cítrics, hom passa als
estatges dominats pels castanyers, els roures i el pi silvestre. Malgrat aquesta varietat d'espècies vegetals

possibles, el tret més significatiu és l'escassetat de boscos, amb prou feines compensada darrerament per la
repoblació forestal. Una migradesa de · boscos filla,
sobretot, d'una acció humana destructora i secular,
però resultat també de la sequera estiuenca tan pròpia
del món mediterrani.
La riquesa enorme d'espècies vegetals espontànies
explica també la gran diversitat de la vida agrària. Ran
de la guerra de Granada, el seu millor historiador,
Hurtado de Mendoza, afirmava que l'Alpujarra era
estèril i aspra per naturalesa, llevat d'on hi ha vegas,
pera con la industria de los moriscos (que ningún espacio de tierra dejan perder) tratable y cultiv ada, abundante de frutos y ganados y cría de sedas. D'aquestes
descripcions i d'altres menys conegudes sembla
deduïr-se que la regió era pràcticament coberta d'arbres de fruita i de moreres, que la convertien en el primer nucli d'abastament del gran mercat de la seda
andalusa, de I'Alcaicería granadina.

Moriscs i cristians vells
L'Alpujarra assolí la seva plenitud històrica durant
el regne musulmà de Granada (1238-1492), encara més,
però, a la fi del segle xv i a començaments del XVI,
quan esdevingué el darrer refugi dels musulmans espanyols. Aleshores tenia un total de 155 llogarrets que
hom calcula que agrupaven uns 64 250 habitants. Després de la conquesta de Granada (1492), els moriscs
-musulmans conversos- refugiats a la regió formaren
una minoria ètnica-religiosa inquieta i rebel, que protagonitzà la gran sublevació dels anys 1568-1570, ben
difícilment vençuda per Joan d'Àustria.
Vençuts i expulsats els moriscs, molts dels llogarrets que havien existit restaren abandonats, ja que la
repoblació feta per ordre de Felip li, i que aportà unes
1 362 famílies de tot Espanya, és a dir, un total de
6 800 persones, no fou suficient per a recuperar tots
els assentaments moriscs de les tahas alpujarrenyes.
D'altra banda, és ben clar també que el poblament
musulmà no tenia la disposició de l'hàbitat actual. Els
moriscs vivien entre uns límits altitudinals més baixos
que els d'avui, tot ocupant essencialment els sectors
situats entre el riu Guadalfeo i la corba de nivell dels
mil metres, per sobre de la qual era molt escassa la
població permanent.
La repoblació va tenir, sens dubte, unes repercusions molt importants. Segons el geògraf francès Jean
Sermet, els cristians vells que substituïren els moriscs
foren sobretot, castellans. Aquests castellans, per
causa de llur origen, eren gent de plana que desconeixien totalment la vida de muntanya tal com l'havien
entesa els alpujarrenys primitius. Abans que res, eren
gent de secà i aquest era el tipus de conreu que coneixien bé. Per tant -com continua afirmant Sermet-, el
R .C'.C:. n " 2 • nlu·il 198B • volum I

visions geogràfiques

Foto 3 : Visió general del s terrats plans típ ics dc les cascs alp ujarrcnycs

regadiu, l'arboricultura i la producció intensiva foren
ubstituïts, en part almenys, pel blat i d'altres cereals
de caràcter principalment extensiu, cosa que obligà a
l'eixamplament de les terres de conreu molt més que
mai havien estat abans del 1572.
La te i de Sermet no és del tot comprovada però el
cert és que a l'Alpujarra no hi ha autèntica vida de muntanya tal com apareix en d'altres serralades europees, i
que actualment els conreus de cereals, ni que sigui de
forma temporal, arriben fins als 2 000 m d'altitud. Per
aque ta raó hom pot afirmar que a Sierra evada hi ha
una agricultura de plana. Alhora, la ramaderia ovina s'hi
va e tendre en un sistema trashumant ben similar al de
les altres serralades mediterrànies.
La transformació del paisatge agrari de l' Alpujarra tingué dues conseqüències geogràficament molt
importants. En primer lloc, el retrocés dels conreus
arbustius i l'extensió de la terra campa, feta moltes
vegades a expenses del bosc primitiu, suposaren la
de aparició parcial de la vegetació espontània i acceleraren la velocitat de l'erosió dels torrents muntanyencs. Així, una part dels sòls de conreu foren arrossegats ben lluny de llur emplaçament primer i foren
duts fins a la mar, on començaren de formar-se, amb
rapidesa més gran que no abans, els grans deltes al·luB.C' . •. n " 2 · nbrll 1986 · volum I
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( Foto: M . Colomif~t~s)

vials que avui acullen les hoyas litorals de Motril, en el
desguàs del Guadalfeo, i d'Ad ra, en el delta del ri u
Grande. La violència erosiva fou de vegades tan gran
que destruí l'emplaçament de poblaments antics i
obligà a defensar regions importants del país amb
obres molt costoses. Així s'esdevingué, per exemple,
en els marges del barranc de Poqueria i, sobretot, del
riu Chico de Soportújar.
.
En segon lloc, l'ocupació de noves regions abans
abandonades afavorí el creixement demogràfic, naturalment sobre la base dels repobladors. Cap a mitjans
del segle IX, el 1860, els habitants de l' Alpujarra eren
uns 163 970, és a dir, quasi vint-i-quatre vegades més
que el 1572; Ugíjar passà d'uns 550 habitants a uns
3 300; Orjiva, de 650 a 4 800; Trevélez, de 120 a 1 300.
Llavors, amb una densitat d'uns 50 habitants per km 2,
l' Alpujarra assolí la seva culminació econòmica i
demogràfica, tot començant ben poc posteriorment
l'emigració i el retrocés lent, però segur, de la població. La ruïna de la vinya per causa de la fiJ.loxera a
començament del 1900 facilità aquesta regressió
demogràfica, consolidada després de 1950, en què
l'Alpujarra assolí el seu màxim poblacional amb
146 695 habitants. A partir d'aleshores, la regió s'ha
vist afectada per la típica crisi econòmica i demogràfica
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de tote le àree de muntanya, en especial de la Mediterrània: 143 145 habitants el 1960 i només 118 412 el
1981. Aquestes xifres signifiquen, i considerem un
creixement vegetatiu màxim de 1'1 per 100 anual, un
volum migratori que s'acosta a les cent mil persones
en el darrers eixanta anys i de les qual s gairebé dos
terço han marxat des de 1960. Amb això la reculada
humana, que no compensa amb el turi sme residencial
creixent, 'ha convertit en el principal problema de
l' Alpujarra.
La unitat econòmica de l'Alpujarra

L' Alpujarra constitu eix un a unitat econòmica.
Això é tant el resu ltat de la seva perfecta unitat física
i històrica, com de l'existència de factors geogràfics
comun . La comarca, reclosa dins d'un cinyell de
muntanyes i graonada en la serralada més alta de la
Penín ula Ibèrica, és un conjunt agrari ben característic que no té cap dels trets essencials de la vida de l'alta
muntanya. La comarca manca, especialment, d'un predomini destacat de ramaderia bovina o equina.
Algunes dades estadístiques poden donar una
imatge clara de l'economia de la comarca. En un total
de 230 978 ha de superfície productiva, 150 180 formen l'àrea no conreada (pastures, erms, matolls i
bo e), é a dir, el 64,6 % del total. Per contra, la superfície agrícola abasta tan sols 79 798 ha (el35,4 % ), amb
36 862 ha de cereals de secà, 16 017 ha d'ametllers i
6 347 de vinya, enfront de 19 514 ha de regadiu.
Encara que els sòls no conreats, però, són predomi-

nants, la ramaderia, limitada a ovelles i cabres, amb
prou feines compta i, malgrat la importància territorial
del secà, els conreus de regadiu són els que asso leixen
la major transcendència.
Un sò l esquelètic i poc fèrtil limita l'activitat
estrictament agrària a algun es àrees, aïllades entre d'altre que gairebé no són aprofitades, i a alguns conreus
perfectament adaptats a aquests sò ls i a un clim a varia ble i divers. Tots aquests fets han exigit un treball continuat, entossudit i infatigable, i han afavorit el desenvo lupament de la petita propietat, d'un quasi-minifundi, ben clar en molts indrets, en bona part ajudat
per l'escarpament i l'abruptesa del relleu.
Una agricu ltura pobra, sobretot en relació al treball exigit, i la petita propietat minifundista co incid eixen amb una economia essencialment tancada, gairebé
familiar i d'autoconsum, que amb prou feines ha estat
trencada, i ben rarament, per l' aparició d'algunes produccion dirigide totalment als mercats externs, i,
darrerament, per l'obertura d'una xarxa viària que permet uns nous tipus de vida revolucionaris com el
turisme o, més encara, la mineria.
Una economia qu e té una gran quantitat de limi tacions però que està perfectament adaptada a les condicions del medi físic, i que -en relació íntima amb
aquest, però depenent també del medi socio-econòmic- serveix de base a un hàbitat peculiar, concentrat
en llogarrets petits, graonats als vessants verds de la
serralada, sobre els quals destaca el blanc lluminós de
les façanes i el gris blavós dels terrats. Terrats originals

v isions geogràfiques

I t.< ' .(;. n "2 · nbdllUHU · ' ' 'l u 111 I

11

12

visions geogràfiques

i estranys en una regió d'alta muntanya que, malgrat
ésser poc humida i poc nevada per la seva mediterraneïtat, i que -malgrat el parentiu amb formes llevantine i nord-africanes similars- poden explicar-se per
l'existència d'unes argiles locals típiques, les launas,
que permeten una impermeabilització fàcil i completa
de les cobertes planes de la casa típica de l' Alpujarra,
i que ón, d'altra banda, l'instrument bàsic de la vida
quotidiana del camperol muntanyenc.
Dins d'aquests elements comuns, hi ha tanmateix
caràcters diferenciadors que permeten, almenys, una
divisió a grans trets en tres unitats: l'Alpujarra alta
oriental, l'Alpujarra alta occidental i l'Alpujarra baixa,
ense oblidar tampoc una Alpujarra mitjana, síntesi de
le altres tres.

L'Alpujarra alta
El ves ant muntanyenc escarpat delimitat entre el
riu Guadalfeo i les cresteries més elevades de Sierra
evada és conegut amb el nom de l' Alpujarra Alta.
Aquí, igual que s'esdevé a l'Amèrica andina, hom
podria parlar de tierras templadas i de tierras frías,
co a que justificaria les diferències d'altitud. Però en
tots do ectors, la xarxa de barrancs sempre remoroos per on baixen les aigues del desglaç, i els escarpats
marges dels quals impliquen esvorancs naturals profund i molt estrets, han originat una divisió en valls
transver als, amb capçalera a les neus i boca al solc
longitudinal del Guadalfeo. Aquesta e tructura ha
facilitat, com en d'altres serralades, l'aïllament de cada
barranc i de cada vall, separats entre ells per un llindar
més fred, més sec i hostil a l'ocupació humana. A
l'època musulmana cada un d'aquests barrancs constituïa una unitat comarcal, una taha, i només recentment ha estat estalberta una xarxa de camins que puja
lateralment els barrancs. Per aquesta raó, tant abans com
ara, el Guadalfeo serveix de regulador de les comunicacions interiors, igual que controla les exteriors.
Al llarg de cada vall, generalment al marge més asolellat, a mig vessant i mai en els sector mé baixos, hom
troba el nuclis de poblament, petits llogarrets de cases
concentrades i ben pocs habitants: el miler d'habitants
n'és una mitjana força generalitzada. Cada municipi
adaptat a la forma del torrent presenta unes terre de
regadiu, amb fruticultura i hortalisses, que recorden el
pai atge mori e, ituades no gaire lluny del curs d'aigua,
però sempre al vessant més càlid, més escalfat pel sol.
Le parceJ.le , petites i graonades, en feixes, són treballade a con ciència i presenten una disposició característica
dels conreus segons l'altitud: oliveres, vinya, figueres,
blat de moro, mongetes, a les més baixes; castanyers,
pomeres, patates, blat, sègol, a les més altes.
Entre les v egas, separant-les, l'una de l'altra, el
ecà cerealista, aparegut després del 1572 a expenses

Foto 7: L'ori ent ac10 dc l c~ munt a n yc~ alpuJ arrcnyc., pt:rml't \.:U n n:u-. 1 p.ll.,,ll ~l'' lllt'Jitl"rra nis co m aqu esta parra
(hno: Al . Colonwws)

del bosc d'alzines, de roures i de pins, molt extensiu i
de rendiments baixos, tant per la pobresa dels sòls
com per le condicions climàtiques dures. Aquest
secà, que, de vegades, sobretot a les regions més altes,
també és regat a l'estiu, pot arribar fàcilment als 2 000
mi, de vegades fins als 2 400 m, per bé que sempre de
forma temporal, tan aviat com les neus van reculant.
Prop dels cims no és rar de trobar ben freqüentment
prats d'herba esponerosa on pugen els ramats d'ovelles
que, durant l'hivern, romanen als plans costaners, i
també de vaques que són estabulades vora del poble
durant el mesos freds.

La transformació de l'Alpujarra alta
Aquest esquema apuntat és general a tota l'Alpujarra Alta i correspon a uns tipus de vida tradicionals, evolucionats més o menys des del segle XVI, que
IU '. ( ;. II" :!•III>r·iiiDHH•\oltlml
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l'impacte de la sobrepoblació i d'activitats no agràries
modernes modifica avui profundament, sobretot en
els sectors mé occidentals, ja que els orientals encara
no han e tat amb prou feines modificats.
El municipis orientals granadins d'aquesta comarca -entre el riu Grande de Ad ra i la vall de Laroles, amb
centre a Ugíjar- assoleixen altituds inferiors als occidentals, per causa dels descens d'oest a est de les cresteries de la Sierra, els cims de les quals oscil·len entre
el 2 750 m del Peñón del Puerto i els 2 519 m del Cerro
del Almirez. Per aquesta raó, i pel seu allunyament
major de la zona de procedència de les pluges, aquests
mumc1p1 ón més secs, per bé que llur clima sigui més
temperat. Aqui la tierra fría és molt escadussera, però
el barranc -Mecina, Valor, Nechite i Laroles- duen
menys aigua, fins i tot a l'estiu; l'època del desglaç
definitiu. El conreus predominants -dins de l'oposició
IU '.(;, n " :¿•ulu·ll lf)HH•\jlluml
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característica entre secà i regadiu, potser aquí encara
més virulenta- són alguns conreus fruiterars mediterranis, entre els qual s hom troba vora el taronger i l'olivera, la vinya i el blat de moro. Als secans, vora la
figuera i l'ametller, no manquen cereals d'hivern, com
l'ordi i el blat. A la pràctica, però, tota la terra conreable ha estat ja ocupada i repartida al màxim, sense que
sigui gaire fàcil exigir més a un sòl sobreexplotat i a un
clima moltes vegades prou dur. Sobretot, quan les possibilitats de la ramaderia són pràcticament inexistents.
Així, aquesta part de I'Alpujarra ha entrat des del
segle passat en plena decadència demogràfica; des de
1860, en què tenia 23 349 habitants, a 1900, amb
17 864, i 1920, amb 15 345, la població havia disminuït
netament, a causa que l'excedent era absorbit per
l'emi gració. En els tres decennis següents es recuperà
en part: 20 320 el 1950; però davallà molt en els anys
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egüent : 12 208 habitants el1981. Únicament els seus
principals nuclis. Ugíjar (2 903 el 1900, 2 863 el 1950 i
3 052 el1981 ) i Cadiar (1 906 el1900 i 2 336 el1981)
emblen estabilitzats demogràficament.
A l'oest de l'alt Guadalfeo, i fins al riu Lanjarón
i la vall de Lecrín, s'estén l' Alpujarra Alta occidental.
E repenja en el conjunt de cims més elevats de la
Sierra Nevada, i de tota la Península Ibèrica, amb més
de 3 000 metres des del Picón de Jerez (3 086 m) al del
Caballo (2 230 m), i comprèn les valls de Trevélez,
Poqueira, Chico i Lanjarón, juntament amb la depresió d'Orjiva, que li serveix de centre.
En aquests municipis occidentals, centrats en torn
d'Orjiva, l'estructura agrària és la mateixa ja descrita.
No obstant això, les possibilitats de sortida dels productes del camp són lleugerament superiors i això ha
permès una horticultura - mongetes- d'exportació a
d'altres regions andaluses. També hi ha, però, una tradició ramadera més important i que és afectada de transformacions profundes, amb la cabana vacuna i porcina
més important de tota la comarca. Potser per aquesta
raó, el que fins al 1900 fou una minva demogràfica
(20 386 habitants, el 1860, i 19 684 el 1900) es convertí
posteriorment en desenvolupament positiu, per bé que
un xic tímid: 21 639 habitants, el1920, i 24 013, el1960.
No ha estat el canvi en l'agricultura, però, el fet
essencial, sinó més aviat l'aparició d'activitats noves,
com la mineria i la hidroelectricitat. En l'actualitat, al
barranc de Poqueira és en ple desenvolupament el sistema elèctric més important de la província de Granada; inaugurades ja les centrals de Pampaneira (16 000
kW) i de Poqueria (13 000 kW), continua en projecte
la de Trevélez, a més de dues altres en el mateix sector.
No gaire lluny, al Cerro del Conjuro, funcionà el
major grup minaire de la regió, amb el segon jaciment
de ferro de la Sierra Nevada, mentre la propera serra
de Lújar compta amb el mener principal de plom del
mediterrani andalús.
El jaciment del Conjuro és conegut des del
1896. La eva explotació, però, no començà fins al
1954, quan l'Empresa Nacional Siderúrgica, depenent de l'Instituta acional de Industria, se'n féu
càrrec en funció de les necessitats creixents de la factoria d'Avilés acabada de crear. La producció va pasarde 16 500 tones el1957, a 240 350 tones el1966,
tot in\ciant-se des de llavors una crisi d'explotació
que ha acabat amb la clausura de l'empresa. El mineral tenia la seva sortida pel proper port de Motril, on
era conduït per un telefèric ja desmuntat. El mateix
pa ava amb el plom de la serra de Lújar, extret per
la Sociedad Minero-metalúrgica de Peñarroya, un
dels grups miners principals del país, l'explotació de l
qual s'inicià el1893 i durà fins a la clausura de finals
dels setanta .

Folo 9' El, pob les d e I' Aipu jarra són encimbellats a Ics parts més altes dc Ics vall s

Foto JO , Arqu itectu ra i paisatge apareixen totalm ent compenetrats a I' Aipujarra
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Així, l' Alpujarra occidental començà el seu contacte actiu amb el món exterior, i amb la lenta però
contínua millora dels seus camins -Granada a Orjiva i
Capileira i Trevélez, i Guadix a Ugíjar i a Dalias i
Almeria- s'ha produït una penetració turística encara
reduïda i incipient, sobretot si es tenen en compte les
belleses naturals de la regió, turisme que afecta nombrosos llocs de la regió. Malgrat tot, la regressió
demogràfica ha estat molt forta en els darrers decennis
i l' Alpujarra alta occidental ha perdut entre 1960
(24 013 h. ) i 1981 (17 430) un terç de la seva població.
Tanmateix, la població resident i no censada de caire
turístic i temporal és relativament important i creixent,
sobretot al Barranco de Poqueria.

L'Alpujarra baixa
La serra de Contraviesa i els seus estreps mediterranis són els elements geogràfics que configuren
aquesta Alpujarra baixa. Amb tan sols 1 800 m d'altitud, la tierra fría pràcticament no hi existeix, però als
seus peus, a la vorera del Mare Nostrum, apareix el
que podria anomenar-se una tierra caliente. D'un origen geològic més recent que la Sierra Nevada, per bé
que extraordinàriament complex, les serres de la Contraviesa i de Lújar són formades d'esquistos i de calcàries molt aspres i secs, que amb llur comportament
específic incrementen l'aridesa atmosfèrica, ja molt
considerable: menys de 600 litres/ m 2 front als més de
1 000 de Sierra Nevada.
Les dificultats del medi deurien ésser la raó per la
qual durant l'època musulmana aquesta regió, llevat
dels sectors on era possible el regadiu, fos un matollar
mediterrani enorme amb masses d'alzinar i de sureres
intercalades, i amb una ocupació humana ben escassa
i dispersa, amb una població força reduïda i amb molt
pocs nuclis de poblament.
Iniciada la repoblació després del 1570 amb cristians vells, la vegetació espontània anà desapareixent
poc a poc fins que la terra campa i els conreus arboris
típics del secà mediterrani dominaren tot el paisatge.
Actualment, en els pocs torrents gairebé secs tot l'any
apareixen petites vegas d'una valor local estricta, que
només al curs inferior de la rambla d' Albuñol, moltes
vegades amb aigua de pous, assoleixen veritable
importància.
El secà, que a nivell territorial predomina .de
forma absoluta, apareix ocupat per la vinya, l'o livera i
els ametllers. Cal destacar, però sobretot, la vinya; la
serra de la Contraviesa posseeix les vinyes més imp ortants de la província, malgrat llur parcial destrucció
arran de la fil·loxera de finals del segle XIX. Els vins són
de qualitat molt alta, emparentats, malgrat algunes
diferències ben apreciables, amb els malaguenys; són
molt preuats a Granada, on són coneguts com a vins
IU ",(; ,
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Foto 12:
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de la Co ta, essent els ce ntres proci uctors principals
Albodón i Albuñol. Segurament un a millora de la
qualitat i de la presentació i, sob retot, un a organització comercial adequada -potse r a través d'una cooperativa- podrien faci litar- ne l'amp li ac ió.
Durant segles, la pirateria berberesca asso là la costa,
encara avui defensada per les típiques torres de guaita, i
la població va haver de refugiar-se a mig vessant, on hi
ha les capçaleres dels municipis, com Gualchos, Po lopas, orviLin o el mateix Albuñol. .. D esprés, restablerta
la pau, la costa de l' Alpujarra, per bé que sense les grans
planes de la Costa del Sol occidental, ha començat de
poblar-se i a progressar econòmicament. Avui, Castelldeferro, nat durant el segle XVIII, és més gran amb els
seus 1 500 habitants que la capital del municipi, Gualchos, mé a l'interior, que només en té 1 021. El turisme,
i els darrer anys els conreus arenats d'hortalisses -mongete , pebrots i tomàquets- mo lt primerencs, van enri quint aquesta franja costanera. Tan sols la manca de pl anes litorals és un obstacle seriós. E l desenvolupament
litoral, però, no pot compensar la regressió de l'interior;
així l' Alpujarra Baixa granadina és un a àrea de regressió
demogràfica: 31 802 habitants el 1900, 29 105 el 1930,
24 472 el1960 i 17 430 el1981.
La crisi demogràfica està lli gada al secà; i el progrés,
al regadiu, en creixement lent malgrat la limitació de la
superfície: 2 207 hectàrees a Granada i 12 000 a Almeria.
Des de finals del segle XIX; avançant al llarg de les rambles i intensificant l'explotació de les aigues subàlvies va
arribar fins al litoral, a les desembocadures de les ram bles d'Albuñol i de Gualchos. Llavors, aprofitant la suavitat del clima i uns sòls verges i de gran qu alitat i fertilitat, varen sorgir els primers conreus primerencs, tomàquet i pebrot. El perfeccionam ent de les tècniques provocà l'aparició i difusió, des de la Rabita on havien nascut, dels conreus en horts arenats, base d'una horticul tura de mongeta, tomàquet i pebrot anterior en un mes
com a mínim a les més prim erenca d'Europa, cosa que

justifica els preus elevats i llur exportació segura cap al
nord d'Espanya i cap a la major part del M ercat Comú ,
especialment cap a França i cap a Alemanya.
Aquest desenvolupament del regadiu té especial
significació a l' Alpujarra baixa almeriense, on hi ha, a les
planes litorals de Dalias, un dels més importants nuclis
d'agricultura comercial (arenats, hi vern acles) de la Mediterrània. Aixi, mentre que la granadina Albuñol ha reculat de 7 847 habitants el 1950 a 5 530 el 1981, l'alm eriense Dalias ha crescut d'11 683 el 1950 a 32 998 el
1981. Aquesta explosió humana només ha beneficiat la
plana litoral mentre qu e el vell nucli interio r i típicament
alpujarreny s'ha estabilitzat entorn dels 8 000 habitants.

Un món ínsòlit
Tancada entre les seves penyes, ban yada per les
aigues de la Mediterrània, l' Alpujarra és un mó n original , un paisatge típic de muntanya med iterrània. Típic i
original pels seus paisatges i pels seus habitants, que fan
d'aquest racó andalús, un dels més atractius i més desconeguts d'Espan ya . Una atracció qu e depèn tant de la
gran varietat paisatgística -alta muntanya alpin a, daurades platges mediterrànies, boscos espessos de castanyers,
figuerals ressecs- com dels seus camperols, tenaços,
aguts, conscients i capaços d'enfrontar-se amb una naturalesa difícil, per bé que generosa.
<<L'Alpujarra -di gué Harold Ló pez M éndez- captiva per la singularitat de la seva bellesa, pel seu pintoresquisme, pel seu paisatge ampli i variat, difícil i irregular.
I no presenta una curiositat ociosa, sinó que indueix cap
a la recerca romàntica. » Un a recerca romàntica que ha
atret tantes personalitats insòlites i delicades, seduïdes
per la bellesa difícil d'aquesta comarca.
R ecordem Hunad o de M end oza o Alarcó n, entre
els espanyols, Brenan o Sermet, entre els estrangers, i
no són més qu e un s exemp les entre mil. Seduïts,
so bretot pels ho m es i llur obra: << cas tanye rs vigorosos,
pereres i cirerers barrejats amb oliveres, ametll ers i
fi gueres; flors roges del m agran er; cascades i ca nt de
l'aig ua de la Sierra, clara din s les sèqui es » (Serm et).
També, però, captius de l'aïllament de la pau que
allí han trobat i de qu è han gaudit , fins a arrib ar a co nvertir-la en un a realitat pl ena d'ell s mateixos : << No, me
dije (Gerald Brenan): la visión que yo me formé de este
lugar, no era una ilusión. ,
El mó n misteriós, desconegut, in sòlit de l' Alpu jarra és una realitat viva i canviant, dins d'un món on
tot sembla qu e condueix cap a la monotonia i cap a la
uniformitat.
joaquín Bosque Maurel
Ca tedra l l C dt• G t•ografia Hu mana
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WYNGAERDE

Foto 1: Esbòs del natura1 de la vista de Barcelo na des del mar dibuixat el 1563 per A . Van
den Wyngaerde. Fou el pas p revi per a la rea lització de la pano ràmi ca co mpl eta
en color. Cal remarcar la ve ros imi litud de les co nstruccio ns dd pri mer term e de
la façana marítima de la ciutat. (Department of Prims and D rawi ngs and Painti ngs.
Victoria and Albert Museum. Londres)

•

Foto 2: Panorama dc Barcelona en color fet sobre la ba!'>c del croquas antcnor i datat el
1563 . En aquest cas s'hi va ap li ca r la tècnica de la perspectiva cavallera dc la qual
l'anina, A. Van den Wyngaerde, en fou un dels pioners. El bon resultat de la versio
~s evident en la fidelitat del d ibu ix i en els detalls complementaris de cai re
ornamental. ( sterreichischc Nat io nalbibl iothck. Viena . Reproduït d'una làm in a
comercialitzada}
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foiO 3, Fortalesa de
Baena en fo rma
dc cuad rilàtcr reedificada
pe~s àrabs sobre
unes rumes romanes.
Constava de set torres ,
quatre per a habiutge
i tres per a la ddensa
(forre dd Recin to,
Torres de los Cascabales
y Torres de Argeras).
L'entrada p rincipal ten i ~
una ram pa 1
una plau.Jorma triangu lar
movible q ue comu nicava
amb la terra fer ma.
Tota la fortificació estava
volt·ada d'un gran
fossat d 'aigu a.
Per les seves di mensio ns
i est ru ct ura recorda
les fortaleses bo rbòni~ues
postenors.

(Departmmt of Prints
and Drawings
and Paintings. Victon'a a nd

Albert Mustum . Londres)

Foto 4: Vista de Snoilla en un moment de prosperitat econò lll ica i demogràfica: dels 50 000 habitants que teni a el 1534 passà a te nir-nc 130 000 a fin als del segle XV I. Els edifi cis, moh-~
d'dis s~ n yalizats p~r A. Van d~n Wyngae rde amb el seu no m pro pi, tenien artístiques façanes.
Aquest dibuix és un testimoni de les interpretacions de les ciutats andaluses sortides del taller d'anista de Wyngaerde. (Department of Prints and Drawings and Paintings. Victoria
and Albert Mu.seum. Londres)

Foto 5: la ciu tat de Daroca, situada a un espectacular congost al mig dels tu rons de San C ri stóbal i de San Jo rge, és construïda damunt l'antiga ciutat àrab de Darüq a, conjunt urbà del
segle VIII , a redós de la fo rtalesa defensiva qu e era si tuad a on hi ha l' actual Casti llo Mayor¡ els eixos o rganitzado rs de l'ent rellat urbà son els barrancs de la G rajera i de Valcaliente, vies sanitàries per a la sortid a d 'aigües residuals qu e desguassan a la Fo ndo nera (l'actual carrer Majo r). Al segle Xli , després de la reconquesta cristiana es pro d uei x l'expansió urbanística de la ciutat , apo iant-se en el veU nucli musulmà, d '~ntrellat irregul ar, des del sud del mateix fins al peu del turó de San j orge seguint un pla regular q ue pren
com a eix el barranc de la Fondo nera, al llarg del qu al es d istribueix al nova ciutat, i o brint als seus ex trems les po rtes Alta i Baja de la mu rall a que l'envolt a; com a mo ltes ci ut ats
es panyoles de l'època, convivien jueus, a la judería, al costat de la Puerta Alta, i mo ros, a la mo reria, al cos ta de la Puerta Baja, amb els cristi ans q ue es repart ien la resta dc la ciutat.
la Fon don ~ra s'havia convertit no sol en un eix de circulac ió, ans en un eix mercant il (s ituació que encara perdura , to t i que mo ls d ismin uïd a) però, alh o ra, teni a sotmesa a la
ciutat a l'amenaça sistemàtica d'i nund ac io ns, ca r les pluges to rren cials q ue a l'esti u es produeixen a la zona ca rreguen la ram bla. Després dc greus inundac io ns d urant el segle
XV I, com a so lució, ho m encomanà l'arquitecte Pie rre Bedel , que havia estat el constructo r de l 'aqü educ t~ d~ T ero l, l'execució d' una .. mina" o túnel al tu ró dc San Jo rgc (a l'esquerra del dibuix), per tal de desviar les aigUes del barranc; però el julio l del1 575 uns feixos de ll enya taparen l'entrada de la "mina " i les aigües entraren Daroca q ue ten i les
seves portes tancades per patir un a epidèmia de peste. l 'aigua anà pu jant de nivell peri llosament fins que un a roda de mo lí desp resa de la part alt a dc la ci utat, fo u llençada pe r
les aigües contra la Puen a Baja fe n-la saltar. Al fet ho m li atribuí intervenció d ivi na i, encara avui, hi ha veneració pel · s anto Ru ejo " q ue hom ha si w at al comença ment del ca rrer
damunt un ped~st al.
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ANTON VAN DEN WYNGAERDE
UNA PRIMERA APROXIMACIÓ
A LA SEVA OBRA MANUSCRITA
L'e tudi de la perso nalitat de l'arti sta fl am enc
Anton van den Wyngaerd e (An vers? 1492?- 1572?) en
funció de la sèrie dels seus dibuixos de ciutats i llocs de
diferents ci utats d'E urop a, co nservats encara av ui
majoritàriament en fo rm a manuscrita, es preveu com
una investigació a fe r en un futur pro per.
Està ben docum entada l'es tada de W y ngaerd e a
Anglaterra, França, Itàlia i Esp anya i la principal p rova, a part dels documents d 'arxiu , en só n les vistes de
!e principals ci utats d'aqu ests països a les qu als cal
umar les de les ci utats dels P aïsos Baixos, la pàtri a
d 'origen de l'autor, q ue en aqu ell mo ment for maven
part de 1-a Coro na d'Es panya.
En aq uest m o m ent el treb all d ' in ves ti gac ió es
troba en una fase q ue perm et do nar- ne un a primera
referència, no gaire res m és qu e un es no tes b iog ràfique de W y ngaerde, la seva projecc ió artís ti ca i especialment l'inventari de les vistes co negud es fin s
ara de les ciutats ibèri qu es i flam enqu es i q ue curiosam ent no es trobe n a Espanya si nó a l' O sterre ichi sche Natio nalbib li othek d e Vi en a i a la P rint R oo m
del Mu eu Victoria Al bert d e Lo ndres. Hi h a, p erò,
motiu per a pen sar en la poss ib ilitat de loca litzar- ne
d ' altres al arxi us es p an yo ls.
La publicac ió de l'Atlas de Barcelona: Segles
1
XVI - XX oferí ja una breu informac ió sobre Anton van
den W y ngaerde referent a la seva bi ografia, la seva
carrera artística i uns com entari s sobre alguns dib ui xos
cen yits, però, per a la temàtica del ll ibre, a les tres vistes de l'autor referides a la ciu tat de Barcelona. D 'altra
biblio grafia sobre l'artista-dibui xant es troba en publi cacion s de tipus general i en algun article de rev ista
dedicat monogràficament a l'obra wy ngae rderiana.
Anton van den W y ngaerd e acompanyà els anys
1557 i 1558 les tropes del rei Felip II a les batall es de
Sant Quintí i de les Grav elines . D es de 1562 a 15 72
- p er tant fin s al probabl e any de la seva mort- estigué
al servei directe de la cort castell ana. Preci sament en
aquest períod e, l'an y 1566, es prod uïen uns dels inci-

Notes
I . GAll RA, M ., R OCA, F. T ARRACO, S. Atlas de Barcelo11a: Segles
2a. ed. Barcelona, Co f.legi Oficial d'Arquitectes. 1982
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dents po líti cs més greus al s Països Baixos amb mo tiu
de l'alçament co ntra les tro pes es panyo les i dels qu als
fo u pro tago ni sta el duc d 'Alb a.
Durant aqu ests an ys Anton van den W yngaerd e
fé u un s reco rreguts per la penín sula amb la fin alitat d e
dibui xar un no mbre mo lt impo rtant de ciutats ib èri qu es. E l res ultat fo u un a gran qu antitat de m agnífics
es bossos qu e servien de base per a interpretar un es no
m enys esplèndides vistes qu e do nave n un a versió
compl eta, detallada, ri go rosa i veraç d 'aqu estes vil es i
ciutats de la p enínsul a i qu e signifi cà un a visió gairebé
to talitzado ra de les terres ibèriqu es .
La següent relació detall ada dels manu sc rits qu e
fo rmen els àlbum s de Vi ena i de Lo ndres n'és un a
prova fefae nt i co ncloent.

Relació inventariada del manuscrit de
l'Osterreichlsche Nationalbibliothek de Viena
Po rta la signatura Codex Min , 41 i està custodiat a
la Secció de manuscrits de la biblio teca. Posterio rment
fo u titul at Ansichten spanisch en Stadte, 1563- 1570.
C o nsta d e 99 d ibui xos en di fe rents es tadi s d e co m pos ició . Só n els següents per aqu est o rdre de registre :
fo !.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Valenc ia
C uenca
Barce lo na
Molved ra
Mont Serrat
Mo nso n
T ortoza
T o rtoza
Lerida
Caesar A ugusta
Alcala de H enares
Barcelo na
Xe res de la F ro nti era
T alavera
La Boffera
Santand er
M o nso n
Valencia
T o ledo
Po rto de Santa M ari a

141 x 42 .5
140.5 x 42
159 x 42
95 x 29
71 x 43
83 .5 x 28.5
84.5 x 28.5
87 x 23 .5
128 x 29
140.5 x 42
100 x 40
99.5 x 42
139 x 41
158 x 28
92 x 28
28 x 22 .5
61 x 32 .5
62 x 30
172 x 42. 5
107 x 29
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21
22
23
24
25
26
27
28
29•
29b
30
31
32•
32b
33
34
35
36
37
38•
38b
38c
39•
39b
40
41
42
43•
43
43c
44•
44b
45•
45b
46 3
46b
47
48•
48b
49•
49b

so
51
52•
52 b
52 e
53"
53b
54
55
56•
56b

La Casa del Bosco de Segovia
Xeres
Toro
Guadalupe
Salamanca
Las Nanes
Borgos
recto Sevilla
verso Riana aranal
Carmona
Al va
Medina del Campo
Cu anca
Alhambra di Granada
La Hama
Tarifa
Caesar Augusta
Madrid
Granada
Guadalupe
Vegel
Marchena
Velis Malga
Lo xa
Talavera
Valladolid
Burgos
Sencyllio
Palacios
Eciia
Conil
Bilbao
San Juan del
Foratche Jerenna
Alhambra
Cades
Cades
Antequera
Valladolid
Xeres de la Frontera
Cabecas
San Sebastian
Hardales
Lissabon
Avila
Alhama
Cari ama
Borness
Toro
Cuenca
Medina del Campo
Granada
La Siera de San Adrian
Al va

112 x 40
105.5 x 15.5
120.5 x 30
112 x 42
150 x 29.5
84 x 15
143 x 42
92 x 10.5
92 x 10.5
76.5 x 21.5
82 .5 x 15
125.5 x 30
111 x 35.5
60.5 x 15..5
34 x 19
82.5 x 15.5
62.5 x 37.5
127.5 x 39
157 x 42
60.5 x 34.5
28.5 x 12
26.5 x 11
27.5 x 11.5
29.5 x 23
61 x 17
55.5 x 23
55 x 22
60.5 x 19.5
27 x 7
27.5 x 11
27 x 11
28 x 14
29.5 x 22.5
28.5 x 22 .5
28 x 22 .5
28 x 22.5
27.5 x 21
129.5 x 21
27 x 11
27.5 x 9.5
27 x 8.5
27.5 x 12
54.5 x 44 .5
115.5 x 31.5
28.5 x 21.5
27 x 10.5
27.5 x 10.5
61 x 18.5
60.5 x 19.5
60 x 18.5
142.5 x 23
29 x 23
61 x 18.5

57• Medina de l Campo
57b Cu en ca
ss• Val ladolid
58b Orchuna
59• Malga
59b Zahara
60 Medina del Campo
61 Borgos
62 Bracaral Augu stae
63" Conimbria
63 b Alcanerilla
64 Tarifa
65 Gibraltar (recto)
Gibraltar (verso)
66 Mont Serrat
67 Gualdalaxara
68 Pen on
69 Africa
70 Xativa
71 Guadalupe
72 El Port de Santa Maria
(recto)
El Port de Santa Maria
(verso)
73 Palacia Real de Madrid
74 El Almadrana de Zahara
75 Cades
76 recto Cades
verso Porto de Santa Maria
77 Sencyllio
78 Madrid
79 Penynon

60.5 x 18.5
60.5 x 19
60.5 x 19
26.5 x 10.5
27 x 11
27 x 12.5
98 x 29
60.5 x 19.5
28.5 x 22 .5
27.5 x 22
27 x 6.5
60.5 x 19
85 x 16
85 x 16
62 x 30
112.5 x 42
57 x 42
135.5 x 14.5
104.5 x 28.5
106 x 28
72.5 x 5.5
72.5 x
42 .5 x
53 .5
107
97
97
84.5 x
125 x
56

15.5
26 .5
x 16
x 27
x 21
x 21
28 .5
36.5
x 41

Re lació inventariada de l'àlbum man uscrit
dispositat a la Print Ro om
del Mu seu Victo ria Albe rt de Londres
Porta la signatura 95-H-54, 8455-1-31 i el títol
Views in Spain 1567-1570. L'índex, posterior i redactat en anglès igual que el títol, respon al següent text i
ordre de registre:
1 Zamora
2 Antequera
3 Granada
4 Jaen
S Valencia
6 Cordova
7 T ordesillas
8 Daroca
9 Granada
10 Jerez-Barcelona [14 x 120]
11 Country between Ubeda and Baeza
12 Castiello di Chativa .
13 Panoramica views of Saragossa, Cervera [15 x 41 ],
and Roman remains at Tarragona [15 .5 x 83]
IU '.( ;. n "
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Foto 6: 1:.1 dibuix del pertil dc la muntanya des del camí dc Vila! ranca ha estat pres més a l'occident que la vi sta de la portada dc la rt:vista, i sembla donar una ~c n sac i ó torça real dc
d~ cosa monstruosa que es veu des d'aquella contrada. (Dtpartment of Prints ami Drawings and Paintings. Victoria and Albert Mu seum. Lomlres)
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Foto 7: AquestS són els primers dibuixos que es co neixen de la muntan ya de Montserrat i del Monestir-Santuari. La vista del co njunt dc les edificac io ns del Sant uari està presa des de so ta
la capella de Sam Miquel en el camí de Collbató a Montserrat , i és particu larment remarcab le per l'exactitud amb que es dibuixen Ics co nstr ucc io ns d c l'è poca conegu de s ja
per descripcions escrites i per alguns gravats.
Hom hi aprecia acabat l'edifici de l'infermeria exterio r (av ui anomenda edifici del Venerable) començad a per l'a bat Benet dc Tocco l'any 1558 - tal com es ll ege ix e nca ra sob re el
dintell de la porta. De l'església actual solament n'emergeixen els dos primers metres de mur, i és a nomenada amb el nom d' obra nova. La primera pedra de l'esglés ia hav i:t
estat posada per l'abat Bartomeu Ga rri ga el dia li dc juliol del1560. De la mura ll a de pedra que tancava el santuari, començada sota el segon abadi at del pare BcnctdcTocco ( 1562-64)
solament se'n veu acabada la part del mi gdi a -vegeu els merlets- i resta per fer la part dc pone nt. (Ú5terreichische Nationalbibliothek . Viena)

H.<
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Foto 9 : Vista dc Barcel o na des del cim d c la muma-

nya dc Mo ntjuïc.
Es trac ta del prim er dibu ix co negut d e la
ciutat pres des d'aqu est o bservato ri mo lt
fre q üe nt, d'a ltra band a, a pa rti r d 'aqu est
m o m en t.

A l d etall dc la c iutat a vista d'ocell cal afegir- hi el prim er te rm e dc Montjuïc am b la

co rre dc senyals ex istent aban s dc la co nst ru cc ió del cas tell. (Osurreichische Naúo nalbibliothek. Viena. Reproduït d' un a làmina comerc iali tzada)

Foto 10: La ciutat de C ucnca. Durant el segle XV I

fo u cap d' un dels di stri ctes ramaders dc la
Meseta. En la im atge una visió d e la ciu tat
emmurall ad a. S'hi di stin guei x la Cated ra l,
co nvents i edifi cis no bl es. En prim er terme
el riu Xúqu er i el po nt qu e co munica la
c imat am b un nucli habitat o n s'hi tro ba e l
gran edifi ci dc Sant a M aria del Puente i el s
convents d e San Anto nio i San Lo rcnzo.
(Departmenl of Prints and Draw ings anc/
Pa,:ntings. Victoria an d Albe rt Mu seum .
Londres)
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28
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Castell de Baena
Roman amphitheatre near Seville
Cuenca
Cadiz
Sevilla
Lyons
City which a roman aqueduct possibly Merida
Regions possibly in Flandes, ocupied by a Spanish
Army
Molvedra
Grao de Valencia
Montserrat [15.5 x 30)
Roman amphitheatre near Merida
Molvodoro
View from the top of one of the towers of Bruges
View apparently from the sea of a strecht of country embracing St. Anne for Munden, westcapelle
Chateau of Tervueren near Brussels
Den Damma
An extensive estuary stretching island

Sumen doncs, un total de 35 dibuixos.
És ben evident que una catalogació normalitzada
de cadascuna d'aquestes 134 peces -tasca a fer en una
fase de treball més avançada i novament amb la presència física del document- suposarà una identificació
real de tots els noms de lloc, unà ortografia tal com va
escriure-la l'autor i una supressió total de mots en
llengües alienes al manuscrit original.
De moment, només és possible donar aquesta
llista que té únicament valor d'inventari.
L'estat d'aquests dibuixos ens ha arribat en diferents estadis de producció i també en formats molt
variats. Es troben des d'un esbós primitiu i inicial fins
a un altre ben acurat, dibuixos en fase d'ésser ja definitius (amb la quadrícula de fons a mig esborrar o
encara completa), en llapis, en tinta color sèpia i les
versions definitives i completes. En aquest darrer cas
són sempre dibuixos fets a ploma i tinta, molt ben acolorits en colors generalment suaus i emprant la tècnica
de la perspectiva cavallera, una tècnica molt nova i
amb la qual Wyngaerde aconseguí uns resultats plenament satisfactoris.
La sit.uació global d'obra inacabada en què ens ha
arribat el manuscrit es podria atribuir a la inhabilitació
manual de l'artista en els darrers anys de la seva vida
degut a una paràlisi. Se sap que en el mes de febrer de
1572 -probablement el mateix any de la seva mort-li

fou concedida una pensió per part de la corona espanyola per a pal·liar aquesta situació. 2
A nivell de contingut s'observa una forta proporció de ciutats andaluses: més de la tercera part del
total. Possiblement el paisatge andalús havia de resultar captivador per a un home de l'Europa del nord.
També hi ha una bona representació de Madrid i
de les ciutats al voltant de la cort (Alcala de Henares,
Toledo, Talavera, Segovia, Cuenca, Avila, Guadalajara
etc). Situació perfectament lògica i explicable.
Pel que fa a les ciutats i territoris de Catalunya hi
ha un total de 13 peces que corresponen a:
9 vistes completes: Barcelona (2 versions, una des de
Montjuïc i una des del mar), Lleida, Montserrat (3
versions), Cervera i Tortosa (2 versions).
I 4 esbossos: tres de Tarragona i un de Barcelona
que serví per ·a dibuixar la vista des del port.
Com a primera conclusió es pot avançar que a
nivell general l'estudi de la totalitat de l'obra manuscrita
permet en molts casos fer retrocedir en uns quants anys
la data considerada com la més antigua de la vista d'una
ciutat. Aquest és el cas de totes les panoràmiques de
Catalunya. I per posar un exemple concret, els tres
dibuixos wingaerderians de Barcelona marquen una fita
més enllà del temps respecte a la versió de la ciutat que
es publicà a la primera edició del Civitates Orbis
Terrarum 3 que havia dibuixat Hoefnagel (Anvers,
1542-Viena, 1600) i que estava catalogada fins fa poc
com la primera vista general coneguda. Es calcula que
Joris Hoefnagel, autor de les panoràmiques de les nou
ciutats espanyoles del C.O.T, passà per Catalunya cap
els anys 1566-1567, les peces de Wyngaerde porten
data de 1563.
La imatge de Barcelona de Hoefnagel està presa
des del cim de Montjuïc i està feta, evidentment, sobre
el terreny. Des d'aquest mateix observatori dibuixà
Wyngaerde una de les dues vistes generals de la ciutat.
Podria, però, preguntar-se, si a més a més de l'estada
real del dibuixant a Barcelona, Hoefnagel coneixia
també l'obra del seu compatriota Wyngaerde feta pocs
anys abans? Es tracta d'una hipòtesi que només un
estudi detallat de les dues versions pot aclarir.
En un nivell més avançat que una simple hipòtesies troben les investigacions sobre la vista general de
Londres manuscrita de Wyngaerde respecte a la versió
publicada també al C.O.T.4 , dibuixada per F. Hogenberg i considerada fins fa poc temps, igualment que en
el cas de Barcelona, com la primera coneguda de la
capital britànica. La tesi exposada a l'obra de Darling-

Notes
2 . CEAN BERMÚDEZ, Juan Agustín. Diccionario histórico de los m às i lu stres
profesores de las bel/as arres de España. Madrid, Real Acad emia de San Fernando, 1800, vo l. I, p. 180.
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F. o p. cit. Làm. A
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ton i Howgego 5 sosté que Hogenberg dibuixà la panoràmica de Londres tenint a davant una peça manuscrita feta abans de 1560. D'altra banda Ralph Agas,
autor d'una vista també de Londres executada cap a
1560 sembla que copiava del mateix original que
Hogenberg. Les repeticions curioses i poc justificades,
observades en les dues peces i àmpliament documentades en el treball de la tesi avalen sobradament aquesta
suposició.
Tots els indicis apunten a fer pensar que aquest
manuscrit anterior ha d'ésser la vista que dibuixà
Wy ngaerde -un panorama des de Westminster fins a
Greenwich- i que es conserva al Ashmoleam Museum
d'Oxford. De fet la peça no està signada ni datada
però es troba dins d 'una coJ.Iecció on la majoria de
manuscrits amb característiques i estil idèntics porten
la signatura inconfundible de "Antonius van den Wyngaerde". L'estada documentada d'aquest a Anglaterra en
els anys 40 del segle XVI i la dels voltants de l'any 1558
sota el patronatge del rei Felip li d'Espanya reforcen
la teoria dels investigadors britànics.
El mateix argument és vàlid pel que fa a la primera vista coneguda de la ciutat de Brussel·les. Efectivament, la publicació del treball de B. van't Hoff6
demostra que Wyngaerde n'és també l'autor. Es tracta
en aquest cas d'una esplèndida panoràmica datada el
1558, en l' estil característic i monumental de l'artista
flamenc, colorejada en rosa i gris i amb un format
29 x 124,5 cm .
La ciutat se'ns presenta envoltada per un doble
cinturó de muralles, una d'interior semblant a la de la
Rambla de Barcelona, construïda per Jaume I el Conqueridor, i una d'exterior que apareix en un primer
terme del dibuix. Es conserva en forma manuscrita a
l'esmentada coJ.Iecció Ashmoleam d'Oxford. Fins a la
investigació de Hoff constava com a primera vista
general de Brussel·les la panoràmica signada i gravada
per J. Wttersprot l'any 1574.
,
Queda, doncs, ben palesa, la necessitat d'un treball a fons sobre els dibuixos de ciutats deixats per
Wyngaerde. A part de les tres grans coJ.Ieccions ja
esmentades -Viena, Londres, Oxford- es troben mostres de l'art wyngaerderià al Museu Plantin d'Anvers,
un dibuix a la Biblioteca Reial d'Estocolm i també
algunes peces a biblioteques alemanyes. 7 D'una banda
és imprescindible fer un inventari i una posterior cata-

29

logació de cada unitat seguint la normativa de
l'ISBD(CM) [International Standard Bibliographical
Description (Cartographia Material)] i de la qual sortirà properament la traducció catalana. També es prioritari aprofundir al màxim un estudi sobre els esbossos
i les vi stes generals de les localitats catalanes.
De moment aquests mots i la publicació de l'inventari dels manuscrits referits als anys d'estada de Wyngaerde a la cort castellana en són una notícia prèvia.

Montserrat Galera i Monegal
Cap de Secció
de la Ca rtot eca de Catalunya
Llicenciada en Filologia Catalana
Diplomada en Biblioteconomia
i Docum entació

Agraïments:
L'autora agraeix la col·laboració de Dom Francesc-Xavier Altés, pel que fa a la informació sobre les
làmines de Montserrat.

Notes
5. D ARLINGTO , 1. , H OWGEGO, j . Prin ted ma ps of L ondon ; circa I 5531850 . Lo ndo n , Geo rge Philip Son Ltd ., 1964. pp. 13- 16 .
6. VA 'T H OFF, B. Un e v ue panoram iqu e in connu e d e Bru xel/es d essinée
I U ".(; .

rt" :::! •

n l wi l IUHO · \u h1111 I

en 1558 pa r A nthonis Va n de n Wy'ngaerd e. Ann als d e la Soc iéte Roy ale d'Archéo logie dc Bruxe ll es, Bruxcll es, 1956, T o mc 48, pp . 145- 1SO.
7. VANT H OFF, B. o p . c it. p. 148.

Vitamines er al teu cos.

Vitamina C.

Vita mines A, 8 i D.

Vitamines A i D.

Vitamines per al teu cervell.

I
Vitamines A 8 C D E F G H I J K L M

O P Q R S T U V W X Y i Z.

Tu ets el teu cervell. I el teu cervell , com el teu cos ,
ta mbé l' has d'a liment a r. .. i mo lt . Dó na- li el millo r que
hi ha, a llò q ue té més a liment , i to tes , to tes le vit amines
de la A a la Z: els lli b res.
Alimenta el teu cervell. Llegeix llibres.
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ENTORN AL PROJECTE
DE COMARCALITZACIÓ
DE LAJUNTA D'ANDALUSIA
Una de les primeres acc ions de la jove
Junta d'Andalusia s'ha centrat en la reorganitzaciO espacial d'aquest co njunt
regional. En un marc els paràmetres generals del qual enca ra no han estat definits
formalment, s'ha iniciat el proj ec te de
comarcalització de tot l'àmbit autonòmic.
En aquest sentit, la Junta encarregà un
estudi-projecte de comarcalització qu e,
un cop acabat, fou anali tzat pel Consell de
Govern autonòmic el lO de novembre de
1983 i, «visto que las funciones basicas
prestacionales a desarrollar en el territorio
se cumplen en su mayoría en 125 unidades
significativas ... , acordó someter a información pública la propuesta ... iniciando
así el proceso de comarcalización de Andaluda, concediendo un plazo de 3 meses a
Ayuntamientos, Diputaciones y demas
Entidades interesadas, a fin de reco ger las
posibles sugerencias que mejoren la propuesta acordada ». La Junta d'Andalusia
publicà l'estudi 1 i l'envià a totes les entitats
que va considerar adie nt (la Universitat,
almenys el departament de Geografia de
Granada, no en va rebre cap).
En aquest marc, l'a utor va rebre de part
de l municipi de C uevas del Alman zora
l'encàrrec d'analitzar l'esmentat projecte
perquè no semblava adequat qu e aquest
municipi fos adsc rit a l'àmbit de relacio ns
diàries de H uèrca l-Overa. Bàs ica ment, les
línies que segueixen cons titueixen part de
l'informe que, una vegada aprovat per la
Corporació municipal cuevana, fou tramé a la Diputació Provincial d ' Almeria.
L'informe sotmès a informació pública
parteix de la següent declaració ge neral de
principi : • El Gobierno de la junta de
Andaluda considera que para conseguir
los objetivos de una mas correcta distribu ción de la renta, la población y el empleo,

Notes
I. GARRI DO, j. ; B ENAVENT, M.; CLUSA, j. ;
V EGA, G.; B ELIS,
Propuesta de comarcalización .

J.:

Documento para información pública, Junta de

Andalucía, Sevilla.
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el acceso igualitario a los equipamientos
sociales, la potenciación del maximo número posible de zonas del territorio andaluz, y para el tratamiento y solu ción de
problemas, tales como la cooperación municipal y gestión de servicios mancomunados (educativos, sanitarios, etc.), la contabilización de planes municipales de ordenación y ayuda a la gestión urbanística, la
asignación de recursos ordinarios de inversión, etc., es necesario pasar de la región a
la comarca. Desconcentrar a nivel de región
y concentrar a nivel de comarca. D efinir
unos ambitos territoriales basicos para la
ordenación de los diversos servicios públicos que raciona/ice el sistema de ciudades y
favorezca la planificación. En definitiva,
para la difusión del desarrollo y la mejora de
la calidad de vida de la población» (pàg. 9).
Tot seg uit es diu que <
da división territorial propuesta cumple las siguientes condiciones:
I . Establece ambitos por encima del municipio que contienen relaciones humanas y
económicas significativas. 2. Es adecuada
para la planificación y presentación de un
conjunto de servicios públicos, produciendo combinaciones estables entre la
dimensión de la unidad mínima de servicios (centros) y proximidad-accesibilidad
de los usuarios. 3. Facilita el diagn óstico de
los problemas territoriales, al contener las
principales causas que lo explican. 4. R ecage y engloba los efectos económicos principales de la localización de nuevas actividades económicas y las decisiones de planteamiento urbanística. Por otra parte, el
condicionante territorial trata de evitar la
ruptura de los sistemas o subsistemas urbanos existentes, definidos por una cabecera
y los municipios con ella relacionados »
(pàg. I 0).
En realitat, aquestes sup osades millo res
no só n sinó una transcripció dels objectius
del Radcliffe-Maud Report, realitzat a
Anglaterra , als anys seixanta, davant la
necessitat de read aptar els límits adm inistratius vige nts a la ca nviant estru cturació

de l'espai. Aqu est procés de co nstant reestructuració tam be és dó na a Espanya co m
a conseqüència de l' impacte es pacialment
diferencial del desenvolupament tecno lògic
i econòmic. L'info rme Radcliffe-Maud fo u
vivament debatut pels geògrafs britànics,
les crítiques dels qual s fo ren recollides per
<< Area », i acabaren per no acceptar-lo com
a tal perquè mos trava un model espacial
no jerarquitzat ; tanmatei x, el pro jecte
definitiu anglès va incl o ure bàsica m ent
les d elimitacions es pac ials del pro jecte
inicial, i les agrupà, a més a m és, en
àmbits regio nals més grans de rang sup erior. Aqu es ta refo rma terri to ri al britànica, se mblant a la d'altres països , com ara
Estats Units, preteni a d'arribar a la d eli mitació d'àmbits espac ial s po li va lents
per a la localització de serveis, la planificació urbanísti ca integrada i per a la planificació econòmica del co njunt es tatal. Com
estan dem os trant els ave nços de la ciència
regional , aquestes unitats es pacials polivalents só n poss ibles i operati ves en les
societats avançades, és a dir, en un <<postindustriah•, en què l'acti vitat agrària té
escassa incidència en el co njunt, i o n l'espai apareix cada vegada més sòlidament
estructurat en << regio ns urban es» . Aquestes region s só n àmbits de diversos milers
de quilòmetres quadrats, poblats per un o
diversos mili o ns d 'habitants, amb una
infrastructura de transports i se rveis de
comunicacions molt àgils i desenvolupats.
La població hi pot viure fins a un a hora de
distància del ce ntre i està totalment habituada als llargs d es plaçaments diaris residència-treball. Aquestes regions es tan
cada dia més especialitzades en les seves
funcions econòmiques de base, de man era
que la seva interdepend ència és mo lt forta
i constitueixen peces clau per al manteniment de l'activitat a tot l'àmbit estatal.
D'aquesta man era, en els anomenats
àmbits pos tindustri als, la planificació econom ica estatal, el planejament urbanístic i
la distribuci ó de serveis públics poden ser
resolts amb bastant acceptació amb l'ajuda
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de grans unitats espac ials po livalents, unitats qu e tendeixen també a constituir
àmbits d 'interès comú amb el supo rt
d' uns mitjans de di fusió (TV, premsa,
ràdio, etc.) encarregats de fer arribar a to tho m la pro blemàtica de la regió urbana o n
habiten i dels prog ressos de la qual gaudeixen per igual.
En aqu est marc ge neral, el pro jecte de
comarcalització de la Junta d'And alusia
incorpo ra als seus objectius els de l'info rme Radcliffe -Maud . T anm ateix, co nsiderem qu e no sembl a que això s' hagi fet de
fo rm a adequ ada. En principi , no vo lem
entrar en la polèmica del model d'estructuració espacial global qu e s'està gestant a
Sevilla, però, de fe t, accio ns co m la recent
refo rma psiquiàtri ca impliquen cert desmantellament de les fun cio ns de les Diputac io ns provincials. Igual ment, el mateix
pro jecte de comarcalització no co ntempl a
les províncies sinó com a límits «intocables» i, de fet, parl a d' un espai o rganitzat
bàsicament en dos nivells jeràrquics (vegeu mapa 1) : la microcom arca, o àmbit de
relacions de base diària (a no menat al projecte simplement «Comarca »), i la comarca, integrad a per diver~es microcomarques, i ano menada àmbit de relacions de
base periòdica (el seu no mbre és de 40 per
a tot And alusia). E n qualsevol cas, co nsiderem que qualsevol apreciació del tema
de la comarcalització ha de se r posterio r al
tema de l'estructuració de to t l'espai en
grans co njunts de rang superi o r. D e fet,
l'espai andalús tendeix a fo namentar-se
ento rn a les capitals provincials i algunes
grans ciutats (Al gesires, Jerez) de fo rm a
qu e això podria considerar- se com el ge rmen d 'aqu estes «regio ns urbaneS >> dels
àmbits postindustri als. Si es demostra
certa aqu esta hipò tesi, i si això es co nsidera socialment acceptable, podria plantejar- se la possibilitat de fo mentar artificialment alguna nova «regió urbana» a les
zones més marginals d' aques ts 10 àmbits,
particularment a la part o ri ental de la
regió .
El pro blema de l'organització interna
de l'espai andalús és un dels més impo rtants que es planteja a la regió: And alusia
no és sols l'auto nomi a més po blada d'Espanya, sinó tamb é la més xtensa. T é una
fo rm a allargada i tres grans unitats geogràfiqu es naturals: una franj a de muntanya peneplanitzada al no rd, una depressió
central subho ritzorital, i un àmbit mo lt
accidentat i co mpartimentat al sud i l'est.
Tradicio nalment, sobre les fun cio ns cen-

trals exe rcides per les capitals provincials,
. sòlidament co nsolidades av ui, han anat
fun cio nant du es regio ns administrati ves al
seu interi o r, centrades res pecti vament a
Sevilla i Granada, que cobrien as pec tes
co m els militars, religiosos, uni versitaris,
judicials i, en part, de distribu ció majorista del comerç i de la xa rxa bancàri a. En
aqu est marc, Sevill a hav ia arrib at a estar
relativament ben integrada en l'àmbit de
les qu atre províncies occidentals (majo r
pes demogràfi c de la capital, millo r infrastructura viàri a i majo r rapidesa de les
comunicacions, etc.). T anm ateix, Granad a, amb uns 450 000 habitants ac tu alment
en el se u àmbit metro po lità, rom ani a pitjor co nnectada amb les qu atre províncies
o rientals a través d'un a xarx a de co mun icacio ns bastant o bso leta i barata qu e atravessa un medi o rog ràfic ament mo lt hos til.
D 'aqu esta manera, les capitals de l' And alusia o riental, en un espai pitj o r arti culat,
s'estan desenvo lupant, co m a llocs centrals, millo r qu e les de l' Andalusia occidental (amb fun cions progressivament
abso rbid es per Sevilla). M àlaga fins i to t ha
superat els 500 000 habitants i constitueix
l'àmbit econòm ic més poderós de la
subregió o ri ental.
En aquest marc de dialèctica geogràfi ca
es produí l'arribada del feno men auton òmic i la fo rmació, per primera vegada en la
histò ri a, d' un a regió única de .caràcter
político-administratiu i d'acceptació popular. D es prés d'uns tempteigs ini cials de les
forces po lítiques, s'abandonà el projecte de
col·locar la capital a Antequera (a 4 ho res
d ' Almeria, la capital més allun yada) i s'acceptà l'opció de Sevilla, la ciutat més gran
del no u co njunt (prop del milió d'habitants metro po litans actu als). La situac ió
de la nova capital s'està transfo rmant en la
creació d'una nova pro blemàtica. Sevilla
no és sols molt excèntrica en l'àmbit andalús (més de 7 ho res i 30 minuts des d' Almeria en automò bil privat -observant les
limitacions legals de trànsit-), sinó qu e no
té vincles fun cio nals, llevat els del no u
caire po lític, amb les qu atre províncies
o ri entals. E n aques t m arc, s' ha instaurat
un mo del espac ial de tall centre-perifèri a
que per pures rao ns d'extensió, distàncies
i desconn exió, entre altres, implica un a
fo rta marginac ió dels àmbits o ri entals de
la regió (en aqu est sentit es pot co nsultar :
COM PAN, 1978, Paralelo 37). Fins i tot la
idea de les du es And alusies es tà dei xant de
se r patrimo ni exclusiu de les opcio ns po lítiques co nse rvado res, i darrerament s' ha

co nstituït un no u partit and alusista «d'esquerra» amb seu a G ranada i un supo rt
pro bable de capital àrab. E n aqu es t marc
d'escassa integració espacial «real, s'està
produint el procés de co marcalització de
la nova regió . La manca de refe rència inicial al model d'es tructurac ió global de
l'espai, en les seves dife rents escales, s'està
afavo rint de facto amb un a po lítica tendent a escapçar les fun cio ns de les capitals
provincials i de les funcio ns regio nals granadines. Fins i tot, molt recentment, els
diri gents polítics mateix han arribat a exposar des de Sevilla que la província ha quedat
obsoleta i qu e esperen de poder co ntribuir a
la seva desaparició en un termini mitjà (vegeu el número extra del di ari <<Ideal» de
G ranada, Jaén i Al me ria, del 19 de desembre de 1984, dedicat a les comarques).
D e fet, no pretenem d'aprofundir en
aqu esta qü esti ó, sinó indica r la necessitat
que el Parl ament autò no m es defin eixi en
aqu es t se ntit ; en to t cas, la qü es ti ó ens
sembl a impo rtant, ja qu e els geògrafs
regio nals francesos i anglo-saxo ns han
demostrat palpablement qu e un a capital
o mnip resent enfro nt d 'un mosaic co marcal o regio nal rrio lt distanciat (co m podri a
se r el model Sevilla-40 comarqu es, o Sevilla-124 microcomarques) implica un a ce ntralització qu e dificulta el dese nvo lupament d' iniciatives pròpiament perifèriques: Labasse (La organización del espa·cio, 1977) és co ntundent en aqu es t se ntit:
<< es forzoso admitir con André Pro thin ...
(que) el auto ritarism o centralizador lucha
a favor de un efectiva importante de
pequeñas circunscripciones, mien tras que
el liberalismo dem ocràtica - a fortiori el
f ederalismo- aspira a un reducido número
de amplias unidades » (pàg. 501 ). Si es
triava el model Sevilla-40 co marques, no
sols n'hi hauri a 30 en un es infraco ndi cio ns
insupo rtables, sinó qu e s'estaria actu ant al
marge d' un a realitat geogràfi ca bastant
fo namentada, amb els co nsegüents problemes qu e això co mpo rtari a.
Pel qu e fa al model de l' info rm e R adcliffe-Maud, base de la justifi cació del
pro jecte and alús de com arcalització, no
sols ha seguit la mateixa metodo logia, sinó
qu e no està demos trat que encaixi de debò
en la realitat andalusa. En primer lloc es
produ eix un canvi d 'escala d ramàti c
(d' unitats amb un a mitjana de 4 000 quil òmetres qu adrats i més d' un milió d'habitants, a unitats de cosa de 200-400 quil òmetres quadrats i de fin s i tot menys de
10 000 habitants), i qu alsevol geòg raf sap
IU '.t:.n " :! • 1dwiii !1Rf'i·, ,,Junl I
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Els àmbits de relaoons de ba1e diària i dc base periòdica proposat per la Junta d'Anda lu sia

que els mateixos fets no s'aprecien igual
sota distintes escales d'anàlisi. E n sego n
lloc la realitat es pacial andalusa està mo lt
lluny encara de la qu e hi ha en àmbits
urbanitzats de tipus pos tindustrial. Aquí,
els distints àmbits eco nòmicament ho mogenis (reals o potencials) qu e tenen un a
problemàtica com un a i des pleguen la
mateixa funció respecte a d'altres àmbits
econòmics exteriors tenen en ge neral un a
forta base agrícola (zones de co nreus tropicals, de conreus arenats i sota plàs tic,
etc. ), i constitueixen en ells mate ixos unes
unitats espacials adequ ades per a mo ltes
qüestions de la planificació eco nò mi ca.
Altrament, la retícula urbana jerarquitzada andalusa, pròpia per a accions de planejament urbanístic i de localització de
erveis, no coincideix en abso lut amb les
unitats adequades per a la planificació
econòmica. Per això, tractar d' unir els dos
grups de fu ncions en base a la mate ixa retícula comarcal no sembla adequat. Possiblement, i això demanaria estudis més
complexos, l' ideal fóra partir de més d' un
sistema de retícules (cadasc un traçat en
funció dels objectius específics en qüestió), que en les àrees urb anes més gra ns
podrien coincidir en els seus límits. En
qualsevol cas , un a co mp artimentació
espacial d'aquest tipus s' hauria de plante1-l.C.C. n " 2 · u lwi119 8 0 • , -o lum I

jar de forma que pogués corregir-se amh
facilitat quan així ho aconsellessin els canvis futurs de l'estructuració espacial de
l'acti vitat.

Plantejaments i mètode
Aquesta propos ta de comarcalització
parteix del supòsi t de base qu e hi ha dos
nivells de reaccions espacials significatives
entre el municipi i la província. Un, de
maj o r abast, anomenat << Àmbit de relacio ns de base perió dica», útil per a la planifi cació econòmica en general i per al
repartiment de serveis de tipus mitjà, i
l' • Àmbit de relacions de base di ària », útil
per a la po lítica urbanística i la localització
de serveis de base. A aquest sego n nivell ,
també anom enat <<àmbit urbà» (real o
potencial), co rrespo ndri en unes in ve rsions infrastructurals i de se rveis urb ans,
suposa nt que se' n beneficiarien tots els
habitants de la subco marca pel fet que,
estant els municipis <<situados en un radio
de 10-15 kilómetros de la cabecera •• , tots
els se us habi tants tindri en accés als llocs
de treball i ce ntres de se rve is de la ciutat
ce ntral.
A l'estudi , tots dos tipus d'espais estan
delimitats en base al que s'a no men a << mètode de co mparac ions». Parteix de l'acceptació prèvia que la m ajo ri a de les

comarcalitzacions existents (unes 20)
poden aglutinar-se en do s grup s que es
corresponen amb les du es escales geogràfiques esmentades. Després d'un examen
previ, es desestim en algunes de les
comarcalitzacions inicials i se n' acce pten
9, a més ·a més d'una de nova • Comarcas
populares segun contestación de los ayun tamientos ». Les 1O menes de comarques
s'agrupen després en do s grups : al concepte de << relacio ns de base diària » en
corresponen cinc (arxiprestats de I'Esglèsia, subcomarques hospitalàries, oficin es
pagadores de Correus i Telègrafs, co marques del Ministeri d 'Edu cac ió i co marqu es populars sego ns els ay untaments).
Igualment s'accepta que al co ncepte
d ' << àmbits de rel ac io ns de base peri òd ica » respo nen les altres cinc (co m arqu es
ag ríco les, partits judicials, comarques
hosp ital àr ies, co marqu es del Pla Director T erritorial de Coordinació -corregides ad hac-, i secto rs de la Comp añ ía
T elefó ni ca N ac io nal) . E ntre les co marqu es rebutjades hi ha les co marques
naturals del professor Bosque, o les àrees
co mercial s, pel fet qu e el se u no mbre i les
seves dim ensions dese ncaixe n en qualsevo l dels dos grup s es mentats.
Un a vegada acceptats aquests supòsits,
el mètode co nsisteix en l'obtenció dels dos
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sistemes de comarqu es en base a <da com paración de las adscripcion es de cada
municipio según el predominio de una
cabecera o com arca. Los m unicipios que no
presenten este predominio se ads criben
finalmente por criterios d e accesibilidad y
por indicadores de relación telef ónica »
(pàg. 39). C o nsiderem qu e un mètode
com aqu est només se rve ix, en principi ,
per a obtenir un a idea aproximada (mitjana) de l'abast espac ial de les comarcalitzacions de base emprades. Evidentment, el
sentit de les comarques resultants depèn
totalment del sentit que tin guin les comarcalitzacio ns de base. Possiblement, mitjançant un mètode tan barat co m aqu est,
es po t obtenir algun a idea d'algun s dels
criteris que han servit abans per a compartim entar el territo ri. Mitj ançant aq uesta
racionalització, les co marcalitzacions de
base podrien servir per a establir un es
hipò tesis de treball prèvies a l'establiment
de la comarcalització. El que en principi
no demos tra és se r un mètod e de treball
sufi cient per a fo namentar en els seus
res ultats un a cosa tan se ri osa com pot se r
la futura o rganització terri to ri al de la
comunitat and alusa. En qu alsevol cas,
considerem qu e no es co mpleixe n totes les
co ndicio ns qu e s'indiqu en a la pàgina 10
de I' estudi, particul arm ent la J• i darrera
que recollíem al principi d'aqu estes línies.
Entre altres, hi ha les raons següents:
Primerament, el pro jecte dó na per
bo nes totes les comarcalitzacio ns emprades com a base, sense have r exposat críticament els mètodes emprats en cad a cas, ni
fe r un a valo rac ió del se u grau d 'adequ ac ió
amb la realitat.
Segonament, ni s'hi inclo uen algun es
comarcalitzacions existents, d'interès, ni
tampoc se n'empren d'altres de necessàries

(qu e es podri en haver co nstruït sobre la
marxa). La raó més argüida per al rebuig
de les comarcalitzacio ns prèvies és qu e els
seus res ultats espacials desencaixe n excessivament en el model hipotètic previ dels
<<dos » sistemes territorials signifi catius.
N o u de les comarcalitzacio ns emprades
tenen en comú el fet de ser bàsicament sistemes de base no dal: gairebé totes es feren
per a la d istribució dels recursos i se rve is
d 'entitats pri vades o públiques. Ai xí, els
resultats d'aquesta comarcalització proposada, en els seus dos nivells, podri en
servi r com a punt de partid a per a identificar la retícul a urb ana i la descentralització
i reagrup ac ió de serveis en els àmbits provincials. En aqu est cas, caldria inco rp o rar
uns estudis d' accessibilitat', no realitzats
en la pràc tica, i co ntinu arien havent-hi
punts per a resoldre, deriv ats del fet qu e
amb aqu est mètode es po t reco nèixer l'estructura bàs ica urbana actualment existent, i no sols co ntinu ari a oferint llacun es
en as pectes de detall, sinó qu e a més a més
no es detecten els fen òmens de canvi
recent (refo rçament o decadència de
determin ats nuclis) o de pro bable can vi en
un futur immedi at. Igualment, amb
aques t mètode no es detecten aquelles
parts de l'es pai on pot se r aconsellable el
refo rçament de la poc definid a trama
urbana actual. Per altra banda, aques t
mètode no és l'adequat per a delimitar
àmbits que <faciliten el diagnóstico de los
problemas territoriales, al contener las prin cipales ca usas que los explican » (pàg. 10).
En aqu es t sentit cal rem arcar que només
du es de les 10 co marcalitzacio ns de base
(ambdu es entre les 5 emprades per als
àmbits de relacions periòdiques) podrien
servir form alment per a aqu est fi. Tanmateix, no són prò piament adequ ades per a

ser emprad es d 'acord amb aquest mètode:
les co marqu es agràri es desencaixen en la
realitat del camp andalús, 2 i els sitema de
ciutats del PDTC es va iniciar amb uns
plantejaments aliens al fet comarcal i tingué un a gestació tan irregular qu e ni tan
sols arrib à a redactar- se .3 La co nsecució
d' un es co marqu es que fun cio nin adequ adament co m a unitats territorials de diagnòsti c passa ria pel co neixe ment previ de
molts altres factors, tals co m els tipus i les
intensitats relacio nals en la trama urb ana
(a escala intra i extraregio nal), la delimitació dels subespais amb ac tivitats eco nò miqu es de base homogèni es, etc.
En tercer lloc, l'estudi parteix de la base
de respectar els ac tu als límits municipals i
prov incials per sobre de tot. En aqu est
se ntit hi ha pro blemes reals a And alusia ja
que mo lts d'aqu ests límits han perdut signifi cació a causa del ca ràc ter m arcadament
din àmic dels processos d'o rga nit zació
relac io nal del territori . Avui es detecten
àmbits de relac ió qu e des bo rd en límits
provincials en casos tan cl ars co m Pozo
Alcó n-B aza, Ubrique i G razal ema-Ro nd a, Alcala la Real-G ranada, part o ri ental
de l' Aljarafe onubense-Sevilla, l'àmbit
N E d' Alm eri a-Lo rca-Mú rc ia, o Al garinejo-Priego. El menyspreu d 'aqu esta realitat implica la marginac ió i la di ficultaci ó
jurídica del desenvo lupament en aques tes
zo nes. Igualment, el mètod e mateix co nduei x a un es unitats territori als de base
di àri a que res ulten excessivament petites
per al cas de gairebé totes les grans ciutats
de la regió . A Sevilla, Màlaga, Granada,
Jaén i Almeria, els exp ansius àmbits
<<reals» del fet urbà traspasse n abundantment els límits de les seves prò pies co marques, defin ides segons aqu es t pro jecte.
D'aquesta fo rm a es pot pensar qu e, entre

metodo logia mo lt més adequada (D 1AZ ALVAREZ,
1980, co l. Tesis D octo rales !NIA, n. 0 25) els resul tats de la q ual no coincideixen en absolut amb els de
la comentada Comarcalització Agrària.

bastant pro pera (no s' hi inclouen alguns indicadors
necessari s) a l'adequ ada per a l'obte nció d' una
trama urbana bàsica i signi ficati va per a la instrumentalització de les polítiques te rrito ri als de
desenvolupament, ja q ue es va defini r les ciutats

3. Com es remarca al mateix " Proyecto de
Comarcalización", aquest pla no s'arribà a redactar
• por qüestiones técnicas de elaboración y razones
políticas de competencias y participación, habiéndose 1/egado solamente a los documentos de O bten ción y elaboración de dat os bas ico s• (pàg. 43 ). N o es
va aconseguir •la definición completa de interacciones
i jerarquías de las ciudades de A nda lucía • (pàg. 44 ).
Aquest sistema urbà es basà en l'obtingut per l'lnstituto de Desarro llo Regional (1976) : · Un programa económico para Andalu cía • . Mal grat que

que tenen po tencial o capacitat pe r a co nstituir-se

Notes
2. Fo rmalme nt, la Comarcalitzaci ó Agràri a de
197 7 va pretend re de lim ita r àrees ho mogèn ies en
les seves caracterís tiq ues natu ra ls, eco nò miques i

soc ials. Els seus resultats són basta nt si mpli ficado rs i parcials, no so ls perq uè no es base n en
variab les fo name nt als per a aquests o bj ectius
(ll indars tèrm ics, hídrics , p rodu cti vitats agrà ri es,
densitat de població, etc .) , sinó ta mbé perqu è
parteix d'uns límits municipa ls intocables. En
aquestes comarques, es barregen indistintame nt

fo ns de valls de regad iu o de secà amb vessants o
planes ermes, de regadi u o de secà, i zo nes muntanyo ses d e dife ren t ex tensió . Pe r al cas anda lús,
per exempl e, no s' ind iv id ualitzen les àrees costane res amb baixa probabilitat i in te nsitat de ge lades, sotmeses a conreus subtro picals, o a un sistema intensiu de co nre us hon ícoles p rim ere ncs.
Per a la província d ' Almeria, per exemple, hi ha
una co marcalit zació ag ràri a fund ada en un a

aquest darrer estudi ve a ser en reali ta t un programa

per a l'àrea de la conca del G uadalquivir, el sistema
de ciutats s'obtingué mitj ançant un a metodologia

en pols de desenvolupament subregio nal i amb
capac itat per a di fo nd re pels seus àm bits espacials
pròx ims les innovacio ns, in versio ns i acti vitats econòm iques generades pels àmbits metro po litans.
Aquest esquema urbà mostra un model territo rial
pro bablement pro per al real, és a dir, mostra grans
espais sense centres urbans líders o moto rs (la província d ' Almeri a, per exemple, només en té un : la
capital). T anm ateix, per a omplir bui ts, el Pl an
Director T errito rial de Coord inación incrementà
pel seu compte (sense que se sàpiga en què es basà)
fins a 35les 23 ciutats inicialment identificades per
l' lnstitu to de D esarro llo Regional de Sevilla.
1-U ',(;, n " ~ • nlu·IIIHHU • ' u huu I
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altres coses, aqu esta coma rcalització no és
la més adequ ada a la plani ficació urbanística in tegral del àmbits urb ans.
En qu art lloc , aqu est mètode no sols
dó na per bons els deu tipus de co marqu es
es ment ats, sinó que els equip ara totalment. Ai xí, el pes dels arxipres tats d e I'Esglèsia, per exe mple, es val o ra exactament
igual q ue el de les comarqu es del Ministeri
d 'Ed ucació, tot i que la impo rtància real

dels primers sigui ínfim a (tenen di versos
segles d 'anti guitat), mentre qu e les segones han pogut co ntribuir parcialment fin s
i tot a l'organització d e la xarxa de transpo rts col-lectius comarcals.
En cinquè lloc, s'empra el sego n o tercer
flu x telefò nic per a l'ad sc ripció dels muni cipis dubtosos. El flu x telefò nic ha estat
emprat amb èxit com un indicado r sintèti c
de les relac io ns espac ials als països desen-

vo lupats. T anm ateix, la seva inco rpo rac ió
a aqu est es tudi and alús hauri a d 'haver
passat prèviament per la comprovació
empíri ca del seu signifi cat ; en aqu est cas
s'emp ra per a àrees marginals del medi
rural o n no més hi ha un es mi tjanes de 8-1 O
telèfo ns per 100 habitants i un es taxes d ' ús
per càpita mo lt baixes en co mparació amb
les urb anes. Per altra band a, mo lt freqü entm ent les intensitats de flu xos só n

h òcronl'" en automòbil des de Hu ércai-Ovcra (dc S en S minut o¡ )
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semblants per a les direccio ns d e sego n,
tercer ord re i qu art o rdre (les emprad es a
la pràctica a aquest efecte) . Per tal com les
intensitats de comuni cació só n mo lt baixe en aquests casos, es pod ria do nar el cas
que les trucades fa mili ars d 'un reduït grup
social fossi n la base per a l'ad sc ripció de
tot un municip i. A més a més, es neg li ge ixen en aquesta anà lisi els muni cipis més
petits que no estaven co nn ectats a la xarxa
automàtica dura nt el temps de l'estudi.
Això pot ser bastant impo rtant, com en el
cas d'Al meria, o n s'arriba a exclo ure el
4 1% dels m uni ci pis pe r aqu es ta causa.
En sisè lloc, es diu q ue es reco rre a l'anàlisi d'accessibi litat per a l'adscripció dels
municipis inicialme nt definits. E n realitat,
en moltes ocasions no es no ta: hi ha mo lts
municipis prèviament definits qu e acabe n
ad crivint- e a ce ntres q ue ni só n els m és
propers ni, ocasionalment, enve rs el qu als
s'adreci el segon o terce r fl ux telefò ni c
(Lubrín, Cuevas del Alm anzo ra, etc.). En
un estudi de comarcalització com aqu est,
obretot tenint en co mpte qu e la seva
metodologia el porta cap a la delimitac ió
d'àmbits d' ús comú de se rve is, el tem a de
l'accessibilitat hauria d' haver- se plantejat
amb més profu nditat i ri gor. E n aqu est
sentit, el simplisme crid a l'atenció. J a no es
tracta que s'arribi n a emprar ex pressio ns
com · 25-30 km de isócrona mdxima »
(pàg. 154), sinó q ue es p arteix d ' un a co nvers ió q uilòmetres- minuts uni fo rm e per a
tot l'espai, cosa de totes passades irreal:
• 125 comarcas que tienen por término
m edia un radio que oscila entre los 15-20 km
-accesibilidad media en tiempo 10-15 minutos » (pàg. 12). Aq uesta relació espaitemps implica unes velocitats mitj anes
entre 80 i 90 km / h, és a dir, mo lt altes per a
la mitjana andalusa. En realitat, la relació
quilò metres- minuts osci l·la substancialment d ' un es zones a un es altres: alta a
zones p lanes i/ o be n dotad es d' infras tru ctura urbana, com a la major part de ]' An dalusia occidental, i baixa a les zo nes mun tan yoses i men ys dotades de xarxa, com a
la major part de l' And alusia oriental. Per
tal com a la egona su bregió es circul a a
unes velocitats m itj anes d e l'o rdre d el
70- 80% de les asso lides a la p rimera 4 ,
aquesta proposta de comarcalització ten-

Notes
4. Aquestes dades han estat o btin gudes per l'au to r durant els darrers vuit an ys i es refereixen a
trams viaris si milars (per exemple, entre capital s de
província).

deix a marginar un a part del terri to ri pel
fe t qu e hi establ eix un s àmbits de relac ió
de base di àri a menys viables, a ca usa d e la
seva més gran extensió real (e n temps).
Aqu es ta afirmació pren mo lt més èmfas i
qu an pensem qu e a les zo nes muntanyoses
les di stàncies- temps solen se r de l'o rdre
d el do ble qu e a les zo nes planes i mill o r
d otades; si a això afegim els meno rs ni ve lls
d e renda i, per tant, de capacitat de moviment dels habitants d 'aqu es ts es pais peri fè ri cs, es po drà ve ure qu e aqu est p rojecte
de comarcalització segrega particul arment aques ts and alusos i, de fet, els pri va
de part de l' ús po tencial qu e podri en fer
dels llocs de treball i dels serveis a co nce rtar a les res pecti ves capçaleres co marcals.
Això és el mateix qu e dir qu e aqu est projecte pod ria co ntribuir a intensificar el

procés emi gratori d 'aqu es ts espais, tant en
el se u as pecte mi cro (à rees muntan yoses i
mal d otades de xarxa) com en el macro
(A nd alusia o riental). A la pràctica no só n
es t ranys els casos d 'alta segregació qu e
p roduiria aques t sistema comarcal: Hinojares- Pozo Alcó n, amb 6 400 habitants el
1981, es troben a un a di stància de Quesada , capçalera proposada i amb 7 200 habitants el 1981, de ben bé 48 minuts en automòbi l (30 km a menys de 50 km/ h), i a l'hi vern la neu sol tallar el pas al po rt d e Tiscar. Pel seu cantó, Carboneras (4 000
habi tants el1981 en plena ex pansió demogràfica) és a 42 minu ts en auto mòbil de
Vera (ga irebé 5 200 habitants). Casos
d'aq uesta mena abunden, amb menys
inte nsitat, a les zo nes muntanyoses, gairebé sempre a And alusia o ri ental. Quan a
aq uestes d istàncies-tem ps en ve hicle pri -

vat afegim el fe t d e la d esa mo rtització
d 'aqu es ts àmbits i del lent, insufi cient o
inexistent sistema de transpo rts públi cs,
podem ado nar-n os qu e, en bo na part,
aqu es ts àmbits urbans qu e pretén aqu est
pro jecte só n poc viables. Co ncretament,
hi ha distàncies- temps superi ors als 30
minuts entre una o més capçaleres mun icipals i la capçalera de l'àmbit de relació di àri a
en els casos següents: O rgiva, lz nalloz,
Orcera, Baza, Quesada, Mo ró n, Valverd e,
Co rtegana, Aracena, Mo ntoro i Cò rd ova.
Aquest mateix tipus de rao nament és plenament aplicable als àmbits de relacions de
base periòdica, amb la di fe rència qu e les
seves capçaleres es tro ben freqü entm ent en
posicions bastant perifèriqu es dels no us
espais, i só n freqü ents els recorreguts superi ors a un a hora en vehicl e privat per a arribar-hi des de les zo nes perifèriques. Mitjançant aquest doble sistema d'adscripció (primer a una microcomarca i després a un
àmbit comarcal superio r), a vegades s'arriba
a l'extrem que nombrosos mun icipis gravi ten en la vida real sobre capçaleres de primer
o segon o rdre diferents de les qu e els estableix aqu est projecte.
F in alment, tampoc qu ed a clar qu e
aqu es t sistema comarcal hag i de co nstituir
la base es pac ial d ' un sistema co mp let d e
centres de se rveis jerarquitzats. Al mateix
projecte s'indiquen un s llindars d e po bl ació mínims perqu è els di stints serve is es
puguin muntar. A la pràcti ca só n no mbrosos els àmbits de relacions di àri es o
peri òdiqu es qu e no so ls no arrib en al llindar, sinó qu e se n' allun ye n en la seva decadència d emogràfi ca. El problem a es resol
incorpo rant- los, pel qu e a això respec te, a
altres àmbits propers les capçaleres dels
qu als po den se r excessiva ment excè ntri qu es per a aqu ests co njunts exce pcio nals.
I enca ra pod en esdeve nir-se fe ts co m el d e
la rece nt co ncessió de l'hos pi ta l «CO marea J, del no rd d 'Almeri a, apro vat a Sevill a
el març de 1984, qu e fan dubtar de la utilitat
d 'aqu est sistema de co marqu es: pel seu
pro pi pes, Huércal -Overa fou el lloc escollit
per a aquesta concessió, malgrat qu e el nucli
«depèn>> de rel acions pe riòdiqu es de Vera,
de man era qu e qu eden al marge d 'aquesta
elecció les tres capçaleres de les macrocomarqu es implicades en aquest servei.

El cas con cre t de l'adscripció
de Cu evas de l Alman zora a l'àm bit
de re lacion s diàries de Hué rcal-Overa
Fins i tot acceptant els pl antejaments
metodo lògics d 'aqu es t es tudi , la inclusió
lt .( '.C: .
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de Cuevas desencaixa en l'àmb it de Huércal. I això per diverses raons .
En primer lloc, no hi ha relacio ns de
base diària entre els dos nuclis de po blació. Les relacio ns pròpies d 'aqu est ni vell
qu eden gairebé del tot a l' interio r del
p ropi terme municipa l de C uevas. Es pot
dir qu e hi ha relacions de base periòdica
cap a altres llocs, però, amb l'excepció de
la mateixa capital provinc ial, qu e les polaritza claríssimament, no arriben a ser
excessivament fortes enve rs cap nucli ja
que es di lueixen, segons as pecte, entre
Mo jacar, Garrucha, Vera, Aguilas, H uércal- Overa, Albox, Lorca i M úrcia. Al seu
torn , C uevas constitu eix l'àmb it real d e
relacions de base d iària per als habitants
d ' Antas, alho ra que també fun cio na ocasio nalment com a centre d 'àmbit d e rel acio ns periòdiques pe r als municipis del
E d 'Almeria (ven d a de mobles, co ncessio nari d'automòbils, fo nd es, discoteques, etc .) . En reali tat, a efectes de centre
de relac ions d'àmbit periòd ic, el nord
d ' Almeria ofereix una estruct ura urbana
molt desdibuixada i poc conso lidada, en
benefici de Lorca (Múrcia).
En segon lloc, la suposad a relac ió de
base di ària entre C uevas i Huércal es basa,
en aquest projecte, en el fe t qu e C uevas
pertan y a l'àmbit de H uércal en d ues de les
cinc comarcalitzacions de base : la del
Ministeri d ' Educació i la «comarca popular». En aquest sentit, i per al primer cas,
hauria d'haver so rprès els auto rs del projecte que no sols C uevas, sinó tota la
Cuenca de Vera estigui inclosa en aqu esta
comarca. Aquesta comarca edu cati va és
excessivament extensa per a la tònica andalusa; a causa de la no uniformitat de criteris
de traçat, aquestes comarques del Ministeri
d'Educació s'establiren a Almeri a sobre uns
espais excessivament grans; am b l'excepció
del SW provincial, on hi ha 4 comarques,
gairebé el 70% del territori d'Almeria ha
estat dividit en només 4 comarques més. D e
molt, Almeria és la província andalusa amb
menys comarq ues, de fo rm a qu e, donades
les condicions generals del projecte, per a
aquesta província, aqu estes comarqu es
haurien servit millor per a definir àmbits
relacionals de base periòdica. Pel que fa a la
«com arca popular según defínición de los
ayuntamientos», cal dir que la inclusió de
C uevas a Huércal s'ha d 'haver fet per error,
ja que la resposta de l'Aj untament de C uevas indicà clarament al seu di a que C uevas
hauri a de ser la capçalera d 'un àm bit qu e pel
sud s'estén fin s a Turre i Mojacar (tots dos
I U '.C . n .. 2 · n l w iiUlHH • vo lum l

inclosos). Pel qu e fa als altres tres tipus de
comarques emprats per a aquesta adscripció, en un (arxiprestats de l'Església) C uevas cau a l'àm bit de Vera, però cald ria plantejar-se si aqu est tipus de comarca és adequat al fi qu e es persegueix avui, 30 anys
després dels seu establiment, i si era així,
hauria de tenir el mateix pes que altres
comarqu es? En els altres dos tipus de
comarques C uevas cau dins de la comarca
de C uevas, i en el primer també comprèn
Pulpí.
En resum , de les cinc comarcalitzacions
de base, C uevas pertany a la comarca de
C uevas en tres casos, a la de Vera en un i a la
de Huércal-O vera a l'altre. T an mateix, al
p rojec te de co m arcali tz ació C uevas apareix incomprensiblement co m a muni cipi
<
<sin adscrip_ción de inida en la nmera
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astgnaczon ». n casos com aqu est es recorre
a l'accessibilitat i als flu xos telefònics per a
l'adscripció defini tiva. Però la incl usió fi nal
de C uevas a l'àmbit de Huércal ens indueix
a pensar qu e no s' ha recorregut ni als flu xos
telefònics ni a l'accessibilitat. Partint del
supòsit indemostrat qu e C uevas havia de
ser adscrit a un àmbit di fe rent al propi, hauria d'haver estat adjudi cat a Vera. En primer
lloc, per raons d 'accessibili tat. La capçalera
de C uevas es troba a 21 minu ts amb automòbil de Huércal i a només 6 de Vera. A
més a més, com es pot veure al mapa d' isòcrones de base a Huércal qu e hem confeccionat (vegeu mapa 2), aqu est municipi està
separat del de C uevas per la serralada d 'Almagre, de manera que la distància mitjana
ponderada entre Cuevas i H uércal arriba a
25,5 min uts, i se superen els 30-35 min uts en
la relativament poblada i expansiva desem-

bocad ura de l' A lm anzo ra (1 400 habitants
el1 98 1). D 'altra band a, C uevas es tro ba de
Vera a un a mitj ana d e 1Ominuts en carrete ra, de man era qu e en aqu es t cas qu eden
co m a més margin ats els habitants d e la
també po blad a i expan siva zo na de G uazamara (1 100 habitants el1981), entre 20 i
25 minuts d e Vera. Pel qu e fa al flu x de les
trucades tel efò niqu es, rere la capital provincial, seg ueix Vera i no pas Huércal,
però no s'ha de pensa r qu e C uevas gravita
so bre Vera, perqu è a aqu esta sego na
po blac ió li passa el mateix en simetri a a
C uevas . Es tracta d e dos nuclis mo lt pròxims i amb vida prò pi a, parcialment complementari s i situats en un àmbit se nse
capital comarcal d efinid a.
E n terce r ll oc , tot es les tèc niqu es
emprades en les propostes d e comarcalització parteixe n del fet inqü es ti o nat qu e els
mu nicipis só n les úniqu es unitats de base
d 'anàlisi i qu e el se u pes és idènti c a l' ho ra
de les delimitac io ns. Aquí entrem en un
dels problemes fo nam entals qu e es plantegen amb les tèc niqu es de quantifi cació en
geografi a. Aqu estes tèc niqu es, preses de
l'Estad ísti ca i no pas << readaptades >> a les
comp artim entac io ns administrati ves d e
l'espai, supose n qu e les unitats espacials
de base són unifo rmes. Qu an ai xò no es
compl eix, els res ultats mostren di storsio ns i errors la magnitud d els quals d epèn
del grau d'in compliment dels requisists.
Les tècniqu es emprad es aquí pres up ose n
unifo rmitat municipal en aspectes co m
extensió i po blació, ja qu e tots els muni cipis só n co nsiderats com a unitats del
mateix pes. E n aqu est cas cal remarcar qu e
aqu estes co ndi cio ns d e base actu en en
co ntra d e C uevas: a l'àmbit de la C uenca
de Vera, el Bajo Alm anzo ra i el co rredo r
de G uazam ara, C uevas, amb els se us 264
quil ò metres qu adrats i gai rebé 9 000 habitants el1 98 1, comprèn un a mi ca més de la
tercera part dels dos conce ptes. Però no
tota la seva po bl ació es locali tza a la capçalera, la q ual, tanm ateix, té S 300 habitants,
de manera qu e supera lleugerament el nucli
de Vera. Però el que és interessant en aqu est
sentit és qu e la res ta de la població municipal es co ncentra a dos àmbi ts sufi cientment pobl ats i allun yats de la capçalera
perqu è puguin ser municipis independ ents;
un d 'aqu ests àm bits, fin s i tot, ha mantingut
la demanda de se parac ió fins fa mo lt poc
temps. Obviament, les tècni q ues emprad es no mostren la d ependè ncia fun cio nal
dels dos nuclis res pecte a C uevas, mal grat
q ue el compl ex Palom ares- Vill ari cos (d e
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12 a 15 quilòmetres de Cuevas) tingui més
població que 58 dels 102 municipis d'Almeria; i que el complex Guazamara-Los
Guiraos estigui entre 17 i 21 quilòmetres
de Cuevas i tingui més població que 52
dels 102 municipis de la província. Sens
dubte, si aquests dos nuclis de Cuevas
haguessin pesat independentment, Cuevas hauria aparegut encara més sòlidament com a centre indiscutible de relacions d'àmbit diari.
En quart lloc, des de certes òptiques,
suposadament pragmàtiques, que pretenien de minimitzar el nombre de comarques per mor d'un estalvi pressupostari, es
podria pensar que fins i tot a la vista del
que hem comentat abans, el problema de
la inadequada adscripció de Cuevas en el
projecte es podria resoldre simplement
incorporant-lo a l'àmbit de Vera. Però si
aquesta idea es pogués considerar, aquest
és el moment d'indicar que, ara com ara,
aquesta opció fóra inadequada i podria
portar conseqüències negatives a la zona .
Aquest projecte de comarcalització parteix de la necessitat d'establir unitats terri;
torials polivalents que, entre altres funcions, constitueixin la base de la política
de desenvolupament a l'espai andalús . Per
a això caldria haver fet una comarcalització que tingués en compte quines són les
realitats i les perspectives econòmiques
dels diferents àmbits, amb el fi d'agruparlos en entitats homogènies i funcionals . A
l'àmbit de la Cuenca de Vera i el corredor
de Pulpí-Guazamara hi ha dos grups de
municipis amb realitats econòmiques i
perspectives diferents. Per un cantó hi ha
Mojacar, Vera, Garrucha i parcialment
Turre, que es fonamenten cada vegada
més sòlidament sobre el sector terciari
(turisme i derivats, bàsicament). Aquests
municipis han jugat fort per un futur
d'aquesta mena, de manera que el seu sòl
urbanitzable aprovat ocupa la major part
de la superfície dels tres litorals. Per l'altre
cantó, Cuevas, Pulpí, Antas i Los Gallardos estan sòlidament centrats en l'activitat ·
agrària i han jugat fort per un futur que hi
estigui basat. Tot això implica conseqüències d'interès real per a la comarcalització
que no s'han tingut en compte en el projecte. No és irrellevant, per exemple, que a
nivell d'economia de base Antas estigui
sòlidament vinculat a Cuevas (fondes,
magatzems, etc.). Igualment, aquesta
divergència vocacional constitueix en
principi una font de conflicte potencial
entre els dos grups de municipis: tant l'agrí-

cultura com el turisme estan fèrriament
limitats per l'escassa disponibilitat d'aigua
a la zona. Tal com estan les coses, no es pot
pensar que hi hagi harmonia entre els dos
recursos, encara que l'aigua es repartís de
la manera més equitativa possible. Aquesta afirmació no és gratuïta perquè, avui,
aquesta tensió és un fet sòlidament desenvolupat entre els habitants dels municipis
més poblats (Cuevas i Vera). Aquesta «rivalitat » arrenca del passat i ha anat creixent amb el pas del temps, sobretot quan
s'esdevingué la decadència minera de
Cuevas (que als anys vint arribà a superar
els 28 000 habitants). Des d'aleshores els
dos nuclis s'estan recuperant lentament en
un marc de concurrència espacial (pugna
pels jutjats, pel mercat, etc.). El tema de la
tensió sociogeogràfica potencial i real
d 'aquesta zona mereix per ell mateix un
estudi a part. Aquí n'hi ha prou de dir que
aquesta qüestió és totalment real i que es
troba a flor de pell, sobretot entre els cu evans, que esperaven de rescabalar-se de les
seves últimes «derrotes» aprofitant l'aigua
del pantà en construcció. En qualsevol
cas, avui és irrellevant la proporció de cu evans que no s'oposin amb èmfasi a la integració del seu municipi a l'òrbita de Vera.
En certes qüestions sembla adequat que el
futur de la zona passi per l'harmonització
d'aquests almerienses, però la forma
d'aconseguir-ho demana temps i un cert
«tacte» de part de l'Administració.
En un altre camps, i amb diferència,
Cuevas té el major desplegament industrial de la zona i manté el plantejament
d'ampliar aquesta activitat tant com. es
pugui. En aquest sentit hi ha una via de
diàleg amb Antas, els regidors del qual
prefereixen l'adscripció a Cuevas en lloc
de Vera, per tal de fomentar una possible
zona industrial en terrenys intermedis de
la CN 340. Pel seu cantó, Cuevas té una
considerable extensió litoral al llarg d'una
franja que té gairebé del tot en comú amb
Pulpí. En tots dos casos hi ha la voluntat
de primar el medi agrari sobre el turístic,
sobretot perquè l'agricultura primerenca
implica un major nombre de llocs de treball, alhora que un grau de control superior sobre l'activitat local. Cap dels dos
municipis no ha rebutjat l'opció turística,
però la basen en un desenvolupament bastant limitat, tant zonalment com en la seva
tipologia, amb la qual cosa difereixen de la
massificació d'aquest fenomen als municipis de més al sud. Pel que fa a l'agricultura,
cal indicar aquí que el projecte de comar-

calització assenyala que les comarques
agràries del Ministeri d'Agricultura constitueixen un àmbit apropiat per a basar la
política econòmica andalusa. En aquest
sentit, la comarca agrícola del Bajo
Almanzora inclou els àmbits relacionals
de base diària de Vera i Huércal-Overa,
amb l'excepció de l'allunyadíssima Carboneras (que gairebé sense base real apareix inclosa a l'àmbit de Vera). La realitat
actual ha fet que aquesta comarca agrícola
estigui ja mal definida: al seu interior hi ha
bàsicament dues comarques diferenciades
plenament en la seva realitat i les seves
perspectives. L'una, interior, amb alts
rendiments en fruiterars (cítrics, presseguers) i hortalisses com el tomàquet. L'altra, més cenyida al litoral, ha començat a
expansionar-se els darrers anys a base de
conreus sota plàstic.
Finalment, l'informe aprovat per la
Corporació de Cuevas del Almanzora
acaba amb dues opinions alternatives perquè en els cas que no es consideri la primera sí que es tingui en compte la segona.
En síntesi: <
<Primera opinión: existen
razones de fondo como para rechazar toda
la "Propuesta de Comarcalización" en su
·conjunto, por entender que el estudio en
que se basa es insuficiente >> , i que els objectius proposats no s'assolirien ni totalment
ni parcialment. La «segunda opinión: si,
en cualquier caso, la junta de Andalucía
estimase oportuna seguir adelante con esta
propuesta de comarcalización, esta Corporación Municipal estima que el municipio
de Cuevas del Almanzora debería ser
excluido del amb ito funcional de H uércalOvera (. . .) ya que, por un lamentable
error, Cuevas no ha sida encajado don de le
correspondería según esta metogología, és
decir, en el amb ito funcional de base dia ria
propio de Cuevas del Almanzora, y que se
analice la posibilidad de induir en el propuesto ambito funcional de Cuevas a los
municipios de Antas y Pulpí».
Diego Compan Vazquez
Departament de Geografia
(Anàlisi Geogràfica Regional),
Universitat de Granada
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PAïSOS MEDITERRANIS .. PAíSES MEDITERRANEOS
PAYS MtDITERRANtENS .. MEDITERRANEAN COUNTRIES
El Congrés Internacional sobre els Països Mediterranis que la Unió Geogràfica Internacional convoca després del de París de 1984 i abans del de
Sidney de 1988 se celebrarà a Barcelona la primera setmana de setembre
del 1986, organitzat per la Secció de Geografia de la Universitat de Barcelona.
Abans, la darrera setmana d 'agost, se celebraran les 45 reunions de les
comissions , grups de treball i grups d'estudi de la U.G.I. a diverses ciutats
espanyoles. Durant la Sessió Principal de Barcelona, a més dels temes
generals i de Països Mediterranis, seran tractats temes d'Amèrica Llatina.
La segona setmana de setembre serà dedicada a realitzar diverses excursions.
Secretaria:
Secció de Geografia
Facultat de Geografia i Història
Universitat de Barcelona
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TENDÈNCIES RECENTS EN LA
GEOGRAFIA HUMANA BRITÀNICA:
INICIS, FRAGMENTACIÓ
I REUNIFICACIÓ

mELIMITS ·
lUCAPITAL

David Harvey
H.( ".(;. n " :¿•ulwiii!)Hf:)•\oluml

Introducció
La geografia britàni ca ha experim ent at
grans canvis en els darrers anys. E nca ra
qu e en detall es tracta d e canvis co mpl exos, es poden definir en ge neral co m un a
«expa nsió, intel·lectu al de la m atèri a d 'estud i, aco mpanyada d ' un a fr agmentac ió d e
totes les línies metod o lògiqu es i sistemàti qu es. Rece ntm ent, l'ado pció d 'enfocaments es tru cturalistes per part d 'algun s
in ves ti gad o rs ha po rtat a una ce rta reunifi cació de la matèri a ento rn d el terri to ri co m
a ce ntre en els es tudis d 'econo mi a po líti ca.
A caus; del notabl e increment en les
publicacio ns de geografi a teò ri ca - qu e es
fa ev ident amb la creació de diverses revistes noves en els anys 80- 1 és impossible
q ue ge neralitzacio ns d' aqu esta mena
s'aj ustin a totes les tend ències rece nts a la
Gran Bretanya. Ai xò no o bstant, ja qu e
q ualsevol anàlisi retros pecti va sempre és
mo lt subj ectiv a, aqu es ta esqu ematització
pretén d 'oferir, alm enys, un a primera
visió de les tend ències recents.
L'ampliació de la base intel·lectu al de la
di sciplina s'ha pro duït de du es maneres :
augmentant el co ntacte i la co l·laboració
amb altres di sciplin es (principalm ent
altres ciències socials) i di sminuint el ja
tradi cio nal aïll ac io ni sme anglo-ameri cà
pro pi de la geog rafi a britàni ca. És ev ident
que cap tend ència no és nova del to t: se mpre s' ha tin gut info rm ac ió dels p rogressos
d'altres di sciplines i d 'altres països no
anglòfo ns (per exe mpl e, vege u l'estudi d e
Johnsto n 1979). N o obstant això, el grau
d e co l·labo rac ió interdi sciplin àri a sembl a

Notes
I. Entre aq uestes revistes h i ha Society and Space,
Urban Geography, Applied Geography , Political
Geography Quarter/y i j ourna/ of Rural Studies.
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haver- e acce lerat. Les publi cacio ns interdisciplinàries s'han incrementat, es pecialment pel que fa als estud is urbans i regional (que es tractaran més end avant). En
aquest mateix sentit, la p rin cipal fund ació
per a la recerca en ciències socials - l'Econom ic and Social Research C o un cil- es tà
an imant activament els treballs d e col·laboració; una prova d'a ixò és el seu programa de recerca, press upo tat en 300 000
lliures, que inves tiga els lli gams entre els
canvis econòm ics, socials i polítics d ins de
la transformació recent del sistema urb à i
regional al Regne Unit (pe r a algun s fo naments teòrics d 'aq ues t t reb all, vegeu
C ooKE 1983).
L'ampliació del context de la geografia
britànica a nivell inte rn acional ha es tar
conseqüència d'una va lorac ió creixe nt de
l'evolució intel·lecrual fo ra del reduïr
àmbit de l'acadèmia anglo-ameri cana. En
bona part, això ha im plicat un co ntacte
més gran amb el treball d'altres geògrafs
d'Europa occidental, encara q ue tam bé
s'ha tingut en compte la co ntribució als
estudis de desenvo lupament d e geòg rafs
de països del Tercer Mó n. M o lts geògrafs
britànics estan preparats i vo len llegir
publicacions teòriques no angleses, és
molt significatiu, pe rò, el fe t qu e s' hagin
traduïr e tud is clau seleccio nats. D os
exemples serveixen per a il ·lustrar-ho: en
primer lloc, la trad ucció de treballs seleccionats de sociòlegs urbans neo marxistes
francesos (PrCKVA CE 1976) i, en sego n
lloc, la traducció dels prin cipals escrits
holandesos, fra ncesos i italians sobre el
desenvolupament regional de igual (CAREY et a/1980) . Si es té prese nt el no m bre
de vegades que aq uestes traducc io ns só n
citades en altres llibres i arti cles, es pot
deduir que han exercit una infl uència profunda en l'evolució segui da pels seus respectius camps d'e tu di . U na co nseqü ència
d 'aquesta «expansió » de l rema és evident :
cada vegada és més difíci l d isti ng ir amb
precisió què és geografia «bri tà ni ca» o qu i
és geògraf «britàni c»; a causa d' això, en
alguna ocasió s'haurà de reali tzar un judici
arbitrari referent a aquesta qües tió.
Hi ha el peri ll que la di sc ussió presentada fins aquí arribi a co ncl usio ns equi vocade . No rots els geògrafs britàni cs estan
col·laborant activament en projectes
multi-lingüe amb altres cie nti fics socials.
Molts encara col·laboren principalment
amb altres geògrafs i la majo ria de les seves
lectures es limiten a les publicacio ns
anglo-americanes. La no rm a se mbl a ser

més la d iversitat qu e no pas la uni fo rmitat.
La divers itat - i po tser la fragmentac iótam bé se mbl a caracterit za r l'evo lució
metodo lògica. Aqu es ta, que es tractarà en
l'ap artat segü ent, ha es tat analitzad a
extensament en altres es tudi s (H OLT-j ENSE 1980; j OHNSTO 1979, 1983). Aq uí és
suficient observa r que mo lts geògrafs b ri tànics pode r se r classificats com a positivistes, hum anis tes o radi cal-es tru cturalistes. Aq ues ta situac ió actu al co ntras ta amb
la de ls anys 60, qu an hi h avia un a acceptació generalitzada -almenys entre els
inves ti gadors més joves- de l'enfoca ment
positivis ta. Hi ha hagut variac io ns co nsid erab les en l'amplitud amb qu è els enfocaments h um anistes i els radi cal-est ructu ralis tes s'han endinsat en di fere nts branqu es de la geog rafi a britànica i, en co nseq üència, aqu es t fet ha tendit a reforçar la
fragmentac ió ja evident en rotes les líni es
sistemàtiqu es . Mentre qu e alguns au to rs
han sos tingut qu e es pod en combin ar
dife rents enfocaments en un a es tru ctura
ho lístico-a nalíti ca (per exempl e, ] OH STO 1980), d 'altres co nsideren qu e l'ús de
co nceptes marxi tes i positivistes és
mút uament excloent.
Els anys 70 van ser caracteri tzats per la
frag mentació però hi ha algun .indici de
re uni ficac ió en els últims temps. El p rincipal estím ul per a aqu es ta reuni ficació ha
vin gut de ls intents de desenvo lupar «nOves •• geog rafi e regio nals i es tudi s locals.
F ins a aq uest punt, les noves geog rafies
regionals han vo lgut do nar un enfocament
espacial pe r a ampl ia r les síntesis rea li tzades en les p ubli cacio ns d e ciències socials.

Mentre que l'estudi de KONX ( 1984) sobre
Europa occidental és un exempl e d'aquest
enfocament en un macro nivell, l'estudi de
Wr LD (1981) sobre la República Federal
d' Al emanya és un exempl e en el ni vell d'estat- nació . Per contra, mo lts dels treballs
locals (per exemple, vegeu A NDERSON et al
1983) semblen ser el resultat inevitable de
l'adopció d'enfocaments de l'eco nomi a
política. Els estudis de facto rs tals com la
classe, la desocupació i els moviments po líti cs en àrees determinad es, tendeixen a
basar-se en anàlisis multidisciplinàries .
Així, mo lts dels tradicionals treballs referents a la geografi a industrial, la social, la
demogràfi ca i la po lítica han tendit a reunifi car-se en l'estructura de l'eco nomi a po lítica
per a l'estudi de llocs determinats. T ambé
en aqu est cas, és impo rtant no exagerar
aqu esta tendència qu e per a mo lts estudi s
geogràfics de la Gran Bretanya roman associada d'una man era rel ati vament estreta a
les branques sitemàtiqu es tradicio nals.
Això s'exemplifica amb l'organització de la
principal institu ció per a geògrafs pro fessio nals - 1' / nstitute of British Geographers.
Quas i totes les activitats d 'aqu esta institu ció són organitzades pels seus Study
Groups2 i aquests representen, principalment, branques sistemàtiqu es tals com la
geqgrafia social, la industrial, la política, la
urbana i la rural.
Notes
2. N . del T. Study Croups s'ha mantin gut en
anglès ja que, en aquesta ocasió, es refereix als d iferents • Grups d ' Estud i· de I' Inst itute of Briti sh
Geograp hers, com a part de l'o rganitzac ió d 'aq uesta in stitució .
IU
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Per raó de la comp lexita t que actualment caracteritza la geog rafi a humana
britànica, la resta d'aquest article es presentarà en dues pans, tractant per se parat els enfocaments i els temes d' es tudi s
principals. Les dues pans són necessàriament interrelacionades però aquesta
divisió senzilla ajuda a un a millor exposició. Finalment, cal assenya lar que en
aquest article no es té en co mpte la geografia històrica, tOt i la seva brevetat, ja
que aquesta branca de la geog rafia britànica s'ha analitzat en un altre núm ero
d ' aquesta revista. 3

Enfocaments de la geografia
a la Gran Bretanya
La diversitat creixent d'enfocaments de
l'estudi geogràfic i el consegüents debats
entre els seu eguidors han po rtat a un
interès més general per les qüestions filosòfiques i metOdològiques. En els últims
cinc anys, I' Institute of British Geographers ha aprovat la fu ndació d'un nou
grup d'estudi en relació es pecífica amb la
història i la filosofia de la geografia; aq uest
grup ha contribuït significati vament en el
treball de la comissió de la Unió Geogràfica Internacional en temes filosòfics. A
mé , 'han publicat llibres i articles sobre
aque t camp, incloses anà lisis històriques
(FREEMA
1980; H OL T-j E SEN 1980;
]OH TO 1979), tractats ge nerals de filosofia QOH STON 1983; STODDART 1981 ),
anàlisis comparatives internacionals
OoH STO i CLAVAL 1984), i un diccionari general de conceptes i cam ps d 'es tudi
de la geografia britànica QOHNSTON
1981 ). Molts dels debats filosòfics s' han
centrat en el valor del concepte de paradigma de Kuhn, encara que això tamb é ha
e tat criticat pel fet de ser massa genera litzat, imprecís i inaplicable a l'evo lu ció de la
geografia humana (STODDART 1981 ). Les
contribucion d'autors concrets -tal com
MARCUSF, HUXLEY, DARWIN i MARX-en
el desenvolupament de l pensament geogràfic també ha estat objecte d'anàlisi; en
aquest sentit, la publicació rece nt de R ecollections of a rev olution presenta treballs
retrospectius d'a lguns dels pro tago ni stes
principals a la • revolució » positivista de
principis del període de post-guerra.
Encara que els estudis esmentats difereixen en la seva interpretació detallada de
les tendències recents en la geografia a la
Gran Bretanya, semblen estar d'acord que
la recerca en la geografia britànica ha
eguit tres corrents principals: el posltlIU ".(;.

n" ~

· ulwiiiUHfi · , f ,lulll I

vi ta, l'human ista i el radical-es tru cturalista. A co ntinuació es destaca ran els
aspectes més importants de cadascun
d'aquests corrents.
Actualment, el desenvolupam ent de la
geografia positivista, amb la seva èmfasi
en les hipòtesis, la ve rifi cació empírica i la
co nstrucció teò rica, és ben documentat.
Malgrat que hi havia d esaco rd pel que fa a
la capacitat de la geografia per a ge nerar
• lleis», hi havia un co mú acord sobre la
necessitat que les proposicions siguin
verificables i qu e l'obse rvaci ó objectiva
sigui imparcial. També s'emfas itzava la
capacitat de la ciència social posi tivi sta per
a con tribuir en l'organització i la planifi cació de la societat. Al Regne Unit,
aq ues ta natura aplicada a la geog rafi a
positivista era evident en l'actuació de
m ol ts geòg rafs - tal s co m GoDDARS,
H OUSE i H ALL- assessoradors del gove rn
en matèria de planificació urbana i regional. En esfe res acadèmiques britàniques,
el positivisme va assolir el eu punt culmi nant en el camp de la rece rca durant els
anys 60, en particul ar a les uni ve rsitats de
Bristol, Cambrid ge i Londres.
En aq uest període, la recerca co mptà
amb tre obres co m a principals fites.
Models in Geography de CHORLEY i H AG GET (1967) va se r una important co ntribu ció britànica; en un mom ent d eterminat,
semb lava que l'è mfasi en els m odels pro-

porcionava un a metodologia unifi cado ra
per a contrarestar la fragmentació existe nt
en la disciplina. Això no obsta nt, la co ntri bució més gran a la metodologia va ve nir
més tard amb Explanation in Geography
de H ARVEY ( 1969), una o bra qu e enca ra és
l'anàlisi més glo bal d e la metodologia
(però no de la fil osofia) de la geografia
posi ti vista. Finalment, l' apo rtac ió essencial en la cons tru cció teòrica va ser l'obra
Locational Analysis in H uman Geo-
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graph y de H AGGETT ( 1965), amb el se u
acce nt en els elements de l'es tru ctura de la
localitzac ió (per exemple, xarxes, fun cions i jerarquies) i en els m ètodes de
l'an àlisi d e la localitzac ió; en aquest
esqu ema, les regions ere n definides co m a
labo ratori s per a es tudi s teòrics i la regionalització esdevenia un cas es pecial de
les tècniques ge neral s d e class ifi cac ió.
Aquesta obra és d'especi al interès perqu è
pot se r co mparada amb la seva successo ra
directa, Locational ~nalysis in H ztman
Geography de H AGGETT et al ( 1977).
E nca ra qu e aquesta última publicació ha
afegit difusió a la llista d'estru ct ures es pacials, hi ha pocs avenços teò ri cs resp ec te
de la prim era. E n co mptes d'això, gra n
part del no u material es refereix a tèc ni ques i se mbla se r, en co njunt, un refl ex
precís de l'evo lu ció d e la geografia pos iti vista durant els anys 70. Es podri a afegir
que, malgrat qu e la teo ria dc sistem es va
se r prese nt en to ta la geog rafia britànica
d'aquest període, va marca r m o lt m és
intensament la geografia física qu e no pas
la humana. Po t ser signifi catiu el fet que la
contribució m és gran a l'enfoca m ent de
sistem es feta per un geògraf hum à es tro ba
en un estudi de sistemes ambientals (BENNETT i CHORLEY 1978), tema en el quall a
geografia humana i la física mantenen una
relació més es treta .
Els enfocaments positivistes co ntinu en
essent els dominants en les publicacio ns
de la geog rafia britànica -almenys per la
quantitat-en els anys 80, àdhuc en el camp
dels es tudi s urbans i del regionals o n el
repte dels enfocaments radical-es tru ctu ralistes ha estat m és fort. Això no o bstant,
s' ha produït una evolució relativament
escassa en els es tudi s d e teori a ge neral i de
metodologia; com és lògic, les m anifes tacions més vàlides de la metod o logia pos itivi ta, actualment es so len produir co m a
reacció a les crítiqu es d'aques t en focament (HAY 1979). En ca nvi, tingueren lloc
mo lts prog ressos en el terren y de les tècni ques. Actualment co ntinu en elaborant
manuals general s d'estadística; d'aqu esta
manera, es consoliden els progressos de
l'estadística espacial (CLIFF i ÜRD 1981;
U NW IN 1981; Wi LSON 1981; WRI GLEY i
BEN ETT 198 1) i s'es tén l'apreciac ió de la

Notes
3. Vegeu j oan ViLA GRASSA: Una introducció ala
geografia històrica anglo-saxona, ~ Revista Catalana dc Geografia • , no. O, pp. 3 1-46.
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teoria estadística ent re els geògrafs (SH Aw
i WH EELER 1984 ; W RIGLEY 1984). T amb é
hi ha hagut prog ressos relati vament ràpids
en la cartografia automàtica (RHI ND
1983), una branca de la qu al ha estat la
producció ràpida d'atl as i d e mapes dibuixats per co mputado ra (per exempl e, H uoso eta/ 1984).
En els anys 60, gran part de la geografi a
positivis ta tam bé es tro bava sota l'atac
d'aquells que creien qu e la presa indi vidual de decisions s'igno rava en les anàlisis
globals. U na resposta a això va se r la geografia de la co nd ucta, qu e pretenia d ' identificar els pri ncipals elements qu e influeixen en la p resa individual de dec isio ns i la
conducta espacial qu e se' n deri va. E ls
enfocame nt condu ctivistes enca ra són
popul ars en la geografi a hum ana britàni ca
i forme n el nucli dels principals estudi s
positivistes (pe r a un a anàlisi ge neral,
vegeu GüLD 1980). A vegades, aqu es ts
enfocaments han do min at en la rece rca en
localització ind ustrial (H AM ILTON
LI GE 198 1), la geog rafia de sanitat Qü EPH i P HILIPS 1984), l'accessib ilitat (Mü ELEY 1979) i la mobilitat d e la residència
(M ERllERT i THOMAS 1982). Aqu est tipu s
d'estudi de tallat i la co nseg üent evo lu ció
de les generali tzacio ns glo bals sobre l'estructura espacial han incrementat el contacte entre branques de la geografia i de
disciplines veïn es. Totes les publicacio ns
esmentades es caracte ritze n per la seva
capacitat i bona vol untat per a aprofundi r
en les idees teòriques i empíriqu es produïdes per altres discip lines. A causa d e la
manca d 'explicacions específicament
espacials pe r a molts fe nò mens hum ans,
aquesta combinació interdi sciplinàri a és
conside rada normalment co m un res ultat
inevitable per a q ualsevo l intent d 'aprofundir en les anàlisis. T ambé hi h a pocs
dubtes en el fet que l'ado pció d 'e nfocaments conductiviste ha refo rçat co nsiderablement la capacitat de ls geòg rafs britànics per a co ntrib u ir en l'avaluac ió de la
realització política en camps tals com la
planificació de l'ús de sòl i la p restació de
serveis sanitaris i de be nestar.
Malgrat l'evolució cap a enfoca ments
conductivistes, el positi visme ha co nti nuat trobant-se sota un a atenció críti ca
(per exemple, vegeu GU ELK E 1978): entre
le eves molte febleses es co nsid era qu e
é ab tracte i que l'objecti vitat i la crida a la
verificació científica só n fa lses. Les reacCIOn enfront d'això han es tat do bles:
d ' una banda ha crescut la geografia hum a-

n ís ti ca i, de l'altra, i més signifi ca tiu fins al
mo ment a la Gran Bretan y a, s' ha dese nvo lupat més la geog rafia radical-es tru ctu ralis ta.
És d ifícil de definir la geografia hum anística; en essència, sembl a emfas itzar la «geografia popular», l'o rganització social de
l'espai més que no pas l'o rganització espacial de la societat, i <da totalitat de l'ex periència hum ana». Gran part de l'impuls per
al desenvolupament de la geografi a hum anística a la Gran Bretanya ha vingut dels
Estats Units (per exemple, BUTTIMER 1983;
L EY i SAMUEL 1978), encara qu e mirant
enrera e troben arrel s més anti gues, per
exemple, en el treball de VIDAL DE LA BLA CHE. Es sol considerar que els enfoca-

ments humanistes han desembocat en un
dels tres co rrents fil osòfi cs següents: l'existencialisme, l'idealisme i la fenomen ologia
OoH STO 1983). G eògrafs britànics han
reivindicat repetidament l'adopció d'aquests
no us enfocam ents (p er exempl e, M El ING
1983 ; SMITH 1981 ) però, d e la mateixa
manera qu e passa amb el seu equi valent
no rd -americà, les propostes i les reivindicacio ns pesen mo lt més qu e no pas la seva
pràcti ca real. Al guns dels progressos més
interessants s' han fet en el camp de la geografi a d e la literatura (POCOCK 1980) qu e
ha pro po rcionat idees valuoses so bre el
se ntit de lloc d els no vel·listes .
En el millor dels casos, aqu est enfocament encara pretén de fer entendre les
intencions i els sentim ents interns i comprend re com s'entén o com es refl ecteix el
món a través dels sistemes de valo rs. T ambé
aj ud a a estar en guàrdia davant d 'interpretacions excessivam ent simplistes com estructuralistes de les acti vitats hum anes, procedents tant de postures positi vistes. Ai xò no
obstant, l'enfocament humanista no és
exempt de crítiques. Al gun s n'han criticat
una pràctica oposada a les propostes; d'al-

tres co nsideren qu e, a cau sa de la dificultat
d'arribar a un acord en la interpretació,
àdhuc entre els mateixos seguid ors d 'aqu es t
enfocam ent, la geografi a humanística com a
molt serà més aviat un a críti ca del positivisme que no pas un maj or avenç a partir de
la seva direcció o ri ginal. Fins i tot els practicants d'aqu est enfocam ent tenen consciència d'aquestes paradoxes; per exempl e,
POCOCK (1983) ha subrat!l at el fet qu e la
geografia hum anística deu sembl ar incoherent i subj ecti va per als positivistes.
Un a tend ència interessant que s'ha
desenvo lupat al costat de la geografia humanística és la geografia del temps-espai. Com
és sabut, el seu desenvolupament inicial tin gué lloc a Suècia ; ha arribat al públic britànic principalment a través dels treballs de
H AGERSTRAND i de CA RLSTEIN, juntament
amb les contribucions de PREO des de
N o rd-amèrica. Entre els geògrafs britànics,
el més influent ha estat TH RIFT; el llibre editat per CARLSTEIN, PAR KES i THRI FT (1978)
encara és l' informe més global sobre la geografia del temps-espai publicat a la Gran
Bretanya. Pel qu e fa a les anàlisis més essencials, cal assenyalar qu e algunes de les contribu cio ns més interessants en la investi gació britànica han estat fetes en els camps de
l'acces sibilitat rural, els press up os to s
temps-es pai famili ars, i les co muni cacio ns
entre el lloc de residència i el lloc de treball.
La geo grafi a del temp -es pai també ha
atret crítiques. En el mill o r dels casos,
al guns l' han considerat tan sols com una
tècnica adi ent per a desc riu re la co ndu cta
individual en l'es pai i en el temps. D ' altres
han estat més críti cs i han co nsid erat el se u
enfocam ent com a inacceptable fil osòficament ja qu e emfasitza les accio ns indivi du als però no analitza ad equ adam ent les
fo rces socials (THRI FT i PR EO 1981).
Actualm ent s'intenta de refe r l'enfocament temps-espai en el se ntit d'in co rpo rar
un element marxista més hum à (no hum anista) [TH RIFT 1983). E n altres paraul es, es
tracta d' apo rtar més teo ri a social a la interpretac ió de la co ndu cta hum ana en l'espai
i en el temps. Aix ò ens po rta a pro posa r
l'enfocam ent ano menat human agency 4
qu e es tractarà més end avant.
La geografia hum anísti ca va se r un a
reacció al positi visme; el <<moviment » cap
a enfoca ments radi cal-es tru cturali stes en
fo u un a altra. E l mot << movim ent >> és uti litzat intencio nadament perqu è, almenys
al principi , el des envo lupament del s enfocaments radi cals de vega des era relacio nat
amb la crida activa per un a inves ti gac ió
I U ',(;, u ":!•u l wi ii DHH•\nhll nl
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geogràfica més aplicable. En cert se ntit,
podri a ser erron i remarcar qu e hi ha hagut
un nou punt de partid a en la d iscursió, ja
que per a alguns geògrafs la geografi a ha
estat sempre conn ectada amb una fo rmu lació i un a avaluació po lítica. El primer
d' entre aqu ests va ser D uDLEY STAMP qu e
ha tin gut un paper influent en do nar
fo rma a les polítiques de l'ús del sòl a la
G ran Bretanya després de la Sego na Guerra- M und ial. Altres geògrafs també han
jugat ro ls clau en diverses agències de plani ficac ió urbana, rural i regio nal. D 'altra
band a, un a de les confe rències anuals de
geògrafs bri tàni cs a principis dels anys 70
va tenir un sentit especial perqu è el seu
tema pri nc ipal va ser ded icat a fer una
crida per a una major parti cipació en la
política pública.
U na publicació essencial (C OPPOCK
1974) reclamava qu e els geògrafs no
només es dediquessin a la inves ti gació en
política pública sinó qu e, a més, participessin en el di àleg amb els po lítics per co nvènce r-los de la co ntribu ció potencial de
la seva disci plina. Durant els anys 70,
altres camins han po rtat la geog rafi a cap a
un a posició més rellevant en el debat sobre
política pública. Al guns d'aquests camins
discorrien junts. Un d 'aques ts va se r el
gran creixement de la geografia social, la
q ual, per a alguns dels seus primers protagonistes, va tractar essencialment el desigual accés dels difere nts grups als recursos
escassos en .l'espai UONES i EYLES 1977).
Aquest enfoca ment dirigia l'atenció, inevi tablement, cap a les di vis io ns socials i
espacials de la societat i, eventualment,
aportava anàlisis més crítiqu es sobre
aq uests processos socials. D 'un a manera
sembl ant, hi hagué un a relació creixent
am b les di ferè ncies especials en la qualitat
de la vida i, encara que el focus inicial es va
basa r en un enfoca ment desc riptiu d 'indicadors docials, autors com C OATES, KNOX i
SM ITH van examin ar, amés, alguns dels
processos socials i eco nòmics que hi són
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sub jacents (vegeu per exemple, C OA TES et
al 1977) . Un d'aquests autors, D avid
SM ITH, s'e ndinsà en una trajectò ri a parti cular per a establir un a geografia del
benestar ; proposava un enfocament no rmatiu del benestar social, en el qu al els
geògrafs hauri en de descriure, explicar i
avaluar les desigualtats sòcio-es pacials,
proposar distribucio ns alternati ves i aj udar a fe r-les una realitat (SMITH 1977) 5 •
Un altre camí que en aquell moment
anim ava els geògrafs hum ans a fe r atenció
en els processos socials va ser l'aparició en
la socio logia urbana de l'enfocament
managerialist. 6 Gran part de la co nceptualització inicial provenia de PAHL7, el
qual considerava qu e les ajudes per a l' habi tatge, l'educació, l'es barj o, etc., eren
recursos escassos en el sistema urb à (PAHL
1975). L'accés a aquests recursos era restringit per uns << po rters»8 qu e eren els
mànage rs locals o d' un nivell intermedi
que co ntrolave n fets tals com el lloguer
dels habitatges del sector públic, les places
escolars i el finançament de l'adquisició
d'habitatges . Ai xò portava a un augment
en el no mbre d'estudis de geògrafs -inicialment de geografi a urbana- per a anal itzar el paper d'aqu ests mànagers en la configuració del teixit urbà (per exemple,
vegeu BoooY 1976 ). Fou mo lt so rprenent
que, amb el temps, aques ts es tudis desembo quessin en anàlisis més profund es dels
processos urbans. Al cap de poc, el mateix
PAHL (1979) va apartar l'atenció del mànage rs com a agents independents i va accentu ar la necessitat d'analitzar les estructu res polítiques locals. Per a d 'altres, la
reconsideració del paper dels m ànage rs
significava un a reavaluació més bàsica de
la infrastructu ra de les anàlisis. Els mànagers tenen alguna autonomia en les seves
actu acio ns però, en general, són constrets
per les po lítiques estatals i per les relacions
capitalistes. D es d'aqu í fin s a l'enfocament radi cal-es tructuralista, tan sols hi
.
havia un petit pas .

N o to ts els qu e van co mençar defe nsant
una majo r apli cabilitat han acabat en el
grup radi cal. Mo lts es tave n preparats per a
portar a terme crítiques més delimitades i
per a aj ud ar en la remodelació de les po líti ques existents (vegeu SANT 1982). D 'altres, sempre van intentar qu e el cam í cap a
l'aplicabilitat po rtés al terreny de la teoria
social críti ca. En la mateixa co nferència en
la qual COPPOCK va reivindicar més aplicabilitat, H ARVEY( 1974) ja qü es ti o nava
«quina mena de geog rafia per a quin a
mena de po lítica pública? ». Aqu es ta insatisfacció amb la infras tru ctura existent per
a les anàlisis va se r refo rçad a pels avenços
acadèmics en la geog rafia social, la del
benestar i la urbana ja esmentades. T ambé
van se r refo rçats, més endavant, per l'ampliac ió de la geografi a desc rita en la introducció. Aquest fet va po rtar a un creixement cada vegada més gran d 'enfoca ments
més radicals, ja ben establerts en altres disciplines a la Gran Bretanya i entre geògrafs de fo ra l'àmbit anglo-americà. Finalment, hi va have r un a desil·lusió creixent
amb el positi visme posat a la pràcti ca, tant
en la po lítica urbana com en la regio nal. La
rece rca amb m és influència fo u la de la
Community D evelopment Pro jects fun dad a a fin als dels anys 60 i adreçada a
in ves ti gar les causes i els símptomes de la
privació (princi palment en la localització
dins de les ciutats). Les seves anàlisis apartaven l'atenció dels fac to rs <<locals» i de les
preteses incapacitats dels residents i la
d iri gien cap a l'econo mi a po lítica del
Regne Unit.
T o tes juntes, aqu estes diverses tend ències van fer que bastants geògrafs -especialment, però no exclusivament, d 'ent re
la generació més jove- ado ptessi n pun ts
de vista rad icals9 • La majoria, però no to ts
els investigado rs, van ado ptar posicio ns
neomarxistes; les seves lectu res eren,
entre d'altres, les o bres d'ALTHUSSER,
H ABERMAS, A MIN i FRANK. Posteriorment,
a la fi dels anys 70 i du rant els 80 s'han publi-

6. N . de l T. : L'enfocament ano menat mana gerialist també és de difíci l traducci ó; fa referència a l'enfocame nt q ue destaca el pape r dels m ànage rs; aquí podr ia interpreta r-se co m a enfoca-

mot gate-keeper q ue fa al·lusió als • po rters •,
• guardians• ... , en el sentit de contro ls.
9. Per qüestions d'espai aquí no es poden tracta r
per complet però és ev ide nt que els desenvolu pa-

m e nt w cbe ri à.

ments acadèmics van ser no més un a fo nt per al can vi . Ig ualment im po rtants va n ser fets ~ externs )' tals

Notes
4.
. del T .: El nom d 'aquest enfocament és de
d ifíci l traducció; s'ha o ptat per deixar-lo en l'original anglès ja que sovint es co neix així acadè micament. S'incriu di ns del corre nt humanista i remarca
el paper de l'ho me com a agent defi nit dins de la
societat.
5. Més endava nt, la geografia social esdevé sinò nima per a alguns del desenvolupament de la geografia radical.
H .< ',( ;, n " 2 • a•lwii iOtj(; • vo lum I

7. Pahl va ser estudiant in vesti gado r en un
departament de geografia, abans de dedicar-se a la
sociologia .
8. N . del T. : • Po rters• és la traducció literal del

com el creixement de les te nsions soc ials a les ciuta ts, el fracàs de moltes polítiq ues urbanes i regionals i l' increment de l'atur.
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cat molts tractats radicals. Alguns han criti cat rotundament la ideologia de la recerca
positivista (EYLES 1982; GREGORY 1978) i
han pretès de construir una infrastructura
teòrica alternativa. D'altres han volgut
reformular quelcom tan bàsic com l'atlas
tradicional del món i de la guerra (K IDRO i
EGAL 1981; KIDRO i SMITH 1983). Això
no vol dir que els enfocaments estructuralistes deixessin de banda totes les alternatives; la realitat és lluny d'això. L'impacte va
ser molt més gran en els estudis de la geografia del desenvolupament desigual, la
geografia urbana i la geografia política, que
no pas en la geografia rural o la demografia.
Algunes d 'aqueste diferències se ran aclarides en el pròxim apartat.
El pa cap a enfocaments estructuralistes probablement no és l'última tendència
filosòfica i metodològica de la geografia
britànica. En efecte, ja hi ha crítiq ues
- àdhuc entre els seus mateixos seguidorsde la natura sempre monolítica i supermecanicista de molts estudis neomarxistes. En el seu lloc, l'atenció s'està dirigint
cap a un enfocament que es coneix amb el
nom de human agency. Inspirant-se en els
treballs de GIDD E ( 1979 etc.), geògrafs
com GR EGO RY ( 1981 ) i THIRFf (1983) ara
defensen enfocaments estructuracionistes.
Els individus són vistos com a agents
human operant dins d'uns paràmetres
que ha definit per a ells l'estructura de la
ocietat. Hi ha paràmetres en la cond ucta
individual que possibiliten i al mateix
temps re tringeixen l'acció humana, però
no la determinen mecànicament . Aquest
embla ser un enfocament interessant i fa
la impre sió que en l'actualitat està aconeguint una gran acollida. E ls geògrafs
emblen haver-se adh erit a
femini te
aquest marxisme humanista (Wom en and
Geography Gro up 1984) encara que per a
algun ón més importants els enfocaments humanistes.
Fins aquí només ha estat possible de fer
un breu esbós dels enfocaments recents en
l'estudi de la geografia a la Gran Bretanya
però, tal i com es pretenia, hi ha quedat
pale a la varietat i la rapidesa dels canvis. Per
a completar aquest complex mosaic, a continuació es tractaran les diverses tend èn-

cies en les diferents branques de la geografia hum ana.

Estudis en branques concretes
de la geografia humana
Per qüestions d'espai, aquí no es poden
considerar les tendències recents en totes
les branques de la geografia human a.
L' l nstitute of British Geographers té
massa grups d'estudi especialitzats per a
permetre que es puguin tenir en compte
les activitats de totes les seves branques 10 .
Per això, la discussió és limitada a unes
quantes grans àrees: la geografia econòm ica, la urbana, la rural, la política i la regional. S'han triat aq uestes perquè il·lustren
el ventall de tendències i també com s'han
diferenciat en les diverses branques d'estudi. D'altres àrees d 'es tudi -especialment
la geografia de la població i la geografia
cultural- no es tractaran aquí. Fins i tot
per a les àrees seleccio nades, la manca
d'espai limita l'exte nsió de l'a nàlisi; per a
estudis més detallats, incloses les act ualitzacions que es fan regularment, es recomana la lectura de la revista trimestral Progress in Human Geography; encara que
no e refereixi e xel u ivament a la geografia
britànica, inclou la majoria del escrit
més impo rtants dels geògrafs britànics.
Per a una actua litzac ió més de conjunt
però menys sistemàtica, es recomanen les

sen es de Geo-Abstracts, produïdes per
Geo-Books (N orwich Univers ity).
Tornant a les branques indi vidu als dc
la geog rafia, es poden co nsid era r, en pri m er ll oc, les tend ències en geografia econòmica. Una d e les ca racte rístiqu es m és
sorpre nents dels anys rece nts h a esta t el
ca nvi d'èmfasi qu e s'a parta d e l' interès
tradicional p er la teo ri a d e la localit zac ió
industrial i pels es tudi s de la cond ucta en
la
presa
de
de cisio n s.
Encara que hi h a alg un es exce p cio ns (pe r
exemp le, McDERMOTT i TA YLOR 1982),
hi ha hagut relativament pocs treballs
rece nt s d edi cats a la construcció d el cos
teòric. E nca ra hi ha interès pels ca nvi s d e
l'estruct ura industrial en algu ns països i
s'ha treballat molt en anàli sis de la transformació indust ri al a la Gran Bretanya.
En aq uest darrer cas, ha estat particularment impo rtant (pe r exemp le, 0ICKEN i
LLOYD 19 78) l'a nàli si del s co mp o nent s
de la transformació - di stin gint dins d els
canvis globals, l'obert ura, el ta ncament,
la pervivència i la mi g rac ió d'empreses.
L'orientació d'aquest tipu s de treball és
clarament empíri ca .
o es pot dir que la geografia industrial
hagi esdevin gut un camp d'investigació
abandonat. D e fet, s'està em prenent un
treball co nsiderab le -especialmen t a la
universitat de Newcastle- , gran part del

Notes
10. El s grups d ' estudi de l' lnstitute of British
G eographers s'oc upen , actualment, de les següents àrees:
Bi ogeografia , Geo mo rfo logia, Arces en vies dc

desenvolupament , Geografia i Planificació, Ensenyament Superior, Geografia Històrica, Activitat
Industrial i Desenvolupament d ' Arces, Geografia
de la Sanitat, Geografia Política, Geografia de la

Població, Mètodes Quantitatius, Geografia Rural,
Geografia Social, Geografia del Transport, Geografia Urbana, Geografia i la Dona.
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qual es fa amb un motlle positivista. E n els
últims any , entre els temes d'est udi més
importants hi ha hagut: les sucu rsals de les
fàbriques i l'avaluació de la seva contribució local (WATIS 1981 ), el paper de les
empreses petites i la seva apo rtació poten cial al creixement eco nò mi c (STOREY
1982), el paper de la innovació i d e la investigació de la distribució espacial i de les faci litats de desenvolupament (H OWELLS 1984)
i l'organització espacial de la nova generació d ' indú tries d'alta tec nologia (Ü AKEY
1981 ). D'altra banda, gra n part de l'aten ció en geografia industrial s' ha diri git cap a
l'avaluació de la política regional (vege u
l'edició e pecial sobre aqu e t tema de
Regional Swdies vol 16, n° 5, 1982) i cap a
l'anàlisi de l' impacte de la recessió actual
(T o w SE o 1983). En relac ió amb això
últim hi ha hagut un gran inte rès a analitzar els canvis en l'ocupació a nive ll urb à i a
nivell regional (vegeu FOTHERGILL i GuoGI 1982). Aquest fet ha es tat es timulat
per la tran formació en el model es pac ial
de l'ocupació i del creixeme nt de la desocupació al Regne Unit; algun s dels trets
més importants han e tat l'i ncreme nt de
l'atur a l' interior de la ci utat, la decadència
del West Midlands - que en un temps
havien estat relativament pròspers-, i l'aparició de nous focus d'indústrie d'alta tecnologia al ud de la Gran Bretanya.
Mentre que el sectOr manufacturer ha
rebut molta atenció, ' ha esdev in gut algun
progrés pel que fa a l'agricultura i als serveis. La geografia de l'agricultura en general i les teories de l'ús de l sòl agríco la
havien estat una mica ob lidades recent ment, però GRI GG (1984) ha intentat integrar els enfocaments fís ics i humans per a ·
estudiar l'agricultura. D ' altres han ce ntrat
la major part de l' interès de la geog rafia de
l'agricultura en l'avaluació política (BowLER 1979), e pecialment de la polít ica del
Mercat Comú. Les activ itats de serveis
també han estat relativament oblid ades
fins fa ben poc, però ara hi ha ind icis qu e
això està canviant (DA IELS 1983) . A les
àrees d'interès s' inclou la d istribuci ó
regional del llocs de treball en acti vitats
de serveis, el seu paper en el desenvolupament eco nòmic i el efectes potencials de
la reducció de la in versió, per part del
govern, en l'ocupació al sectO r púb li c.
Paral·lelament a aqu es ts ca nvi s en els
interessos especialitzats dins de la geografia econòmica, també hi ha hagut una evolució cap a anàlisis més radicals qu e ge neral m ent han estat crítiques tant amb la
H .< ·.c. n "
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direcció com amb l'abast potencial de les
polítiques eco nò miqu es es tatals. La crid a
per una geografia eco nò mi ca m és radical
ha vi ngut de la m à de H uoso , M ASSEY i
SAYER (vege u SAY ER 1982, per exemple),
entre d 'altres. L 'o bra d e David H ARVEY,
The límits to capital, pro po rcio na l'estudi
m és global de la teo ria marxi sta fet fins ara
per un geògraf, però nom és co m ença a
aprox imar-se a una ap licació a situ acions
reals. El treba ll m és inn ovado r en aqu est
aspecte, probablement, és el de M ASSEY
( 1984 ), inspirat en part en bibliografia
francesa, en el qual investiga la creació de
divisions espacials d el treball. Aqu es ta
aurora emfasitza com els canvis en l'organitzac ió de la pro du cció -es pecialment en
els proces os de treba ll- porten a noves
esferes d ' in vers ió i a noves di visions espacials de l treball; aq ues tes, a la vegada, condicionen in vers io ns fut ures i canvis en la
producció. Aque st argument central
s'am plia per co nsiderar de quin a man era
les diferè ncies locals i regio nals en la hi stòri a cultural, l'orga nitzaci ó ocial i les
mesures po lítiques han co ndicionat els
canvis eco nò mi cs. Per exempl e, MASSEY
ha comp arat Cornuall a i les reg ions de la
conca minera, mostrant com les diferències cultural s han afectat el procés de femi nitzac ió i les actituds locals davant de les
in versions a fàbriques sucursals. Utilitzant un a e tructura teòrica sembl ant,
P ER RO S ( 198 1) ha analitzat el fet que la
urgència d ' una nova divisió internacional
del treball (neofordisme ) ha co ndi cionat
el tipus de dese nvolupament econòmic
ex perimentat a Irl and a. Més rece ntment,
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0 UNFORD i PER RONS (1983), per a realitzar un a anàlisi hi stò rica de l'evolu ció
es pacial de l'eco no mi a britànica, han ap li cat ra idea que es di stin ge ixe n es tad is en
l'o rga nit zac ió dels processos de treball de
la manufactura a la m aq uin ofactura, al
fordisme- tay lorisme i al neofordisme.
En co ntrast amb aquestes perspec ti ves
m és ge neral s, gran part de la in ves ti gac ió
s' ha enfoca t més delimitad am ent, ce ntrant-se o bé en reg io ns-s ubregio ns d eterminad es o bé en indústri es co ncretes.
Alguns del s es tudi s m és interessa nts de la
transformació indu strial han esta t fe ts en
dos sectOrs co nt rastats: l'elec tro tèc nia i el
ferro i l'acer. M ASSEY i M EEGAN (1983)
han rea li tzat un in for m e molt deta ll at del s
ca nvi s en l'oc upació en l'electrotèc nia
relacio nant- los tant amb fets exte rn s co m
amb tran sfo rmacions din s de les co mpanyies, en referèn cia, per exempl e, a la
intensificac ió i la rac io nalitzac ió de la producció. En les seves anàlisis de la rees tru cturac ió de la indústria europea de l'ace r,
H UDSON i SADLER (1983) han subratllat la
politització dels processos d 'ex pansió i de
tanca ment ; les ten sio ns entre els m ov iments po lítics reg io nals i la presa central
de decisions só n elements co nfronta ts en
les relacions capitalistes, qu e han es tat
particularment impo rta nts en aquest cas.
T o rnant dels sectO rs als ll ocs co ncrets,
l' interès principal ha es tat a l' interi o r de
les ciutats (p rin cip alment de les àrees
metropolitanes) i a les regions amb «prob lemes " re lacionats amb un atur elevat .
En ambdós casos hi sol haver un a estructura analítica co mpartid a entre els problemes eco nò mics locals i els regio nal s, qu e
s'estudia en termes de transformaci ó econòmiques nacio nals i internacionals. Per
exemple, la transform ació econòmica a l'interior de les ciutats ha es tat analitzada en
termes marx istes (LONEY i A LLAN 1979) i
com un objecte de l'organització econòmica de l'estat central (BODDY 1984); inev itablement, l'abast de les iniciatives polítiques qu e s'han adreçat a mill orar els problemes urbans sol ser vist molt críti cament (per
exempl e, A NDERSON 1983).
També hi ha hagut una abu nd ant in ve tigació críti ca en re lac ió amb tem es reg ionals. Les fonts d ' inspi ració per a aq uesta
han estat variades i inclouen la reacc ió del s
mateixos seguid o rs d'aquesta tend ència a
les deficiències i co ntradi cc ions de la pl anificaci ó regional (FR IEDMA N i W EAVER
1979) i les crítiqu es a l'epistemologia de la
ciència i de la planifi cació reg io nals (LEW IS
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i M ELV IL LE 1977). A la Gran Bretan ya,
també hi ha h agut esforços notables per
reavaluar l'efec ti vitat de la política reg ional i per situar-la en el context de la tran sformació en l'organització espac ial del
treball (MAS EY 1979). Aqu ests diferents
enfocaments han promogut un a gran
quantitat d'estudis lo cals en els qual s s'intenta combin ar l'anàlisi eco nò mi ca i la
ocial en el context nacional i internacional (per a un a àm plia selecció d'aquest
tipus d'estudi, vege u A NDERSO et al
1983). Finalment, cal indicar qu e tant els
estudis de tipus secto rial com els de tipus
e pacial han portat a co nsiderar en detall el
paper de les co mpany ies multinacionals
com a part de la nova organ ització internacio nal del treba ll i, al mateix temp s, com
un fenome n amb implicacio ns importants
per a les economies locals (TA YLOR i
THRIFT 1983).
La majoria de les tend ències qu e ha
experimentat la geografia urbana só n les
mateixes que le general s ja observades en
la geografia econò mica. Els enfocaments
més tradiciona ls han es tat desafiats per
anàlisis m és radicals però, para l·lelament,
el focus d'interès també ha dei xat de centrar-se en le formes d ' urbanitzaci ó, la
ven da a la menuda i el tran sport, i s'ha centrat en qüestions socials i po lítiques. Evidentment, el canvi és relatiu: la geografia
de la venda a la menuda, per exe mpl e,
encara interessa molts inves ti gado rs
(DAWSO 1980; POTTER 1982).
En la geografia urbana, un conjunt
d'iniciatives d'investigació ha co ntribuït
en el pas cap a enfocam ents més radica le tructurali te . Les principals han estat
el e crit de Castells i de Harvey. Les primeres publicacions de Castells, especialment The urban question, encara que van
ser mo lt criticades per les seves anàlisis
excessivament fo rm alistes, pro po rcio naven un estímul teò ric fo rt per als geògrafs
urbans britànics. En co ncret, les seves
idees sobre el consum col·lectiu i els moviments ocials urbans han motivat una
infrastructura general per a anàlisis més
empíriques al Regne Unit. La publicació
recent de The City and the Grassroots
(CASTELLS 1983), amb la seva gran èmfasi en
les anàlisi del canvi social, garantirà probablement, la pervivència del seu impacte en
els seus estudis urbans a la Gran Bretanya.
Les obres de David H ARVEY han estat
encara mé influents; tot i qu e aquest
autor ha residit durant molts anys als
Estats Unit , manté estrets vin cles amb la

geografia britànica. El llibre Social just ice
an d the city (HARVEY 1973 ) preparà el
terreny per a un replantejament de la teoria urbana ; des de la seva publicació, H ARVEY ha co ntinuat obrint noves perspectives en les anà lisis urbanes. La seva co ntri bució probablement més important ha
consistit a desenvolupar conceptes relatiu al circuit del capital i a les crisis del
poder adquisitiu, i a relacionar- los amb
idee obre l'evolució del medi urbanitzat
(per exemple, H ARVEY 1978). M és rece ntm ent, sembla que ha dirigit la seva atenció
a qü es tion s referents al desenvolupament
eco nòmic des igual (HARVEY 1982).
A m és d 'aquestes dues fonts teòriqu es,
la geog rafia radical també ha estat estimulad a per anàlis is cada vegada m ~ s crítiques
de la po lítica urbana. H ERBERT i SMITH
( 1979) só n un exemple d'autors d 'assaigs
críti cs (però no marxistes ) so bre els problemes socials i les polítiques urban es;
d'altra banda, C üüKE (1983) és un exemple m és recent d'un intent molt més form alitza t i estructurali sta de teorit za r
so bre polítiques urbanes . Finalment, hi ha
hagut un gran interès en la política urbana
i en els conflictes urbans ; les publicacions
so bre aquests temes s'han allun yat molt
de les estructures analítiques pluralistes
(vegeu Cox i j OHNSTON 1982) en favor de
les d'inspiració marxista (FORREST et al
1982).
L'evo lució d 'e nfocaments en la geografia urbana pot ser contemplada de dues
man eres. En primer lloc, hi ha una major
va lo ració dels manuals de geografia urbana ge neral realitzats des d 'enfocam ents

estruct urali stes (vegeu H ERBERT i THOMAS 1982; K NOX 1982). En sego n lloc, s' ha
esdevin gut un ca nvi d'èmfasi en estudis
d'aspectes particulars de la geografia
urbana; això es pot il·lustrar, per exemple,
amb temes com la concessió dels serveis
públics col·lecti us. 11 Si bé els enfocaments
quantitatius encara sub siste ixen en
aquests temes (BEAUMONT 1984) i gran
part de la geografia de la sanitat i la geografia de la vellesa encara só n relacionades
amb an àlisis conductivistes (vegeu j OSE PH
i PH ILLIPS 1984; WAR NES 1982), els enfocaments més radicals tend eixen a dominar
en alguns aspectes. Hi ha una relació entre
els conceptes de justícia territorial i assignaci ó de serveis (KIRBY i PINCH 1983 );
aquest fet porta, d'una manera creixent, a
intents de relacionar aquestes anàli sis amb
estudi s dels processos socials i polítics
(KIRBY 1982; KIRBY et al 1984 ).
A m és dels serveis, també hi ha hag ut un
interès continuat per la geografia del s
grups ètn ics i minoritaris a les ciu tats bri tàniques. Moltes d'aque stes recerques
encara segueixen la tradici ó d 'es tudis de la
segregació (P EAC H et a ll981 ), tot i que ara
es fan amb una estructura m és social i
meny s espacial que abans. Això no obstant, també s' ha produït una evo lu ció cap
a estud is rea litzats a través d ' una perspectiva de l'economia política, emfasitzant
teories del control social i de les funcion s
econòm iqu es d e g rup s minoritari s
(DOHERTY 1983). F inalm ent, cal indicar
que s' ha realitzat una recerca considerable
en tem es relatiu s a l' habitatge. Els es tudis
de l'enfocament managerialist continu en
essent importants (vegeu GRIME i SMITH
1982 ) però gran part de I 'atenció recent
s'ha dirigit a anà lisis est ru ct urali stes de
l'habitatge (vegeu BALL 1981 ). D os temes
d'interès concrets han estat, d 'una banda,
el paper de control de l'habitatge en la
producció de construccions res idencials
(BASSETT i SHORT 1980) i, de l'altra, els
canvis de l'h ab itatge en relació amb els de
la mo bilitat social (HAMNETT 1983 ).
La geog rafia rural presenta un contrast
marcat amb la geografia urbana i l'economia, ja que fin s fa ben poc quasi no ha estat
influïda pels processos més ge nerals de les
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ciències socials . Un d els temes d ' interès
tradicionals de la geografia rural que conti nu a atra ient l'atenció és l' ús del sòl i la
seva planificació. E nca ra es di scuteix
l'abast de la convers ió de l'ús rural del sòl
en urbà (BEST 1981) i l'eficàcia de les mesures preses per a controlar-ho. BLACKSELL i
G 1LG ( 1981) han realitzat unes anàlisis
basades en l'efecte de la plani ficació local
en la pèrdua d e terreny d 'ús rural; d ' altra
band a, Mu NTO ( 1983) ha es tudi at detalladament l'eficàcia de la po lítica del
Green Belt d e Londres. Els es tudis d e la
plani ficació també han implicat anàlisis
ocials i dels efectes de les po lítiques
vigents sobre l' ús del sòl; és en aquest sentit q ue ha estat més influent el treball de
CLOKE( 1979; 1983).
A ixò no o bstant, ni tan sols la geografia
rural no ha estat immune a l'evolució
metodològica i ha sofert canvis relac io nats
amb la geografia rural (vegeu P HILLIPS i
W ILLIAMS 1984) i en direcció cap als enfo caments de ti pus managerialist i radi cals.
El gran interès en les conseqüències
socials es pot o bse rvar en d iverses àrees
incloses les següents: els efectes de l'habi tatge i de la legislació de la planifi cació en
els grups rurals de les àrees rurals (CLARK
198 1), els p roblemes en la pres tació de se rveis (H AY ES i BENTHAM 1981), Ja incidència de la pèrdu a d 'es pai rural (KNOX i
C OTTAM 198 1) i el pro blema general de
l'accessibilitat rural a causa de la decad ència del transpo rt púb lic (MOSELEY 1979).
Aquests estudis normalm ent han fet èmfas i
en un a sèrie d e temes, es pecialment
l' aban dó de ls p ro blemes rurals per part
dels polítics naciona ls, les desigualtats
entre el fet social i l'espac ial, la separac ió
social ent re els reside nts tradi cio nals d e les
àrees ru rals i els no uvinguts (qu e solen ser
gent que diàriament va a treballar o a es tu diar a la ci utat i torn a a la seva residència al
camp, o ge nt benes tant ja reti rada) .
Com s'ha insin uat abans, aqu est canvi
en el centre d ' atenció ha es tat aco mpanyat
pe r un can vi en la metodo logia. S'ha realitzat una sèrie d 'estudis fe ts amb un enfocament managerialist,6 acce ntu ant la importància del contro l dels políti cs locals so bre
els recursos rurals. Per exemple, PHI LLIPS i
WILLI AMS ( 1982 ) han mos trat les desafortu nades impl icacions q ue te nen els
canvis recents en les po lítiqu es de l'habitatge de les administracions locals per als
inq uili ns ru rals més mod estos; això inclo u
un accés en decreixement als habitatges
locals, co sa que en part refo rça la centralitIU '.( ;. n " :¿•n l wii iDHO· ' ' 'lu111 I

zació en algunes ciutats i les llargues llistes
d 'espera per a millo rar les cond icio ns d e
l'habitatge. E ls po lítics rurals també han
estat examin ats en diri gir-se l'atenció cap
als papers dels grups de pressió del camp ,
al fo ns social dels representants po lítics
rurals i a les relacio ns entre els po lítics i els
buròc rates a les àrees rurals (MOSELEY
1982). No és d 'estranyar que això hagi
po rtat, eventualment, a intents de construir un a estructura d 'economi a po líti ca
rural ; en una fo rm a preliminar, BRADL EYi
LOWE ( 1984) representen un primer pas
important en aqu esta direcció . Les es tructures de classes a les àrees rurals i les relacions capitalistes de l' agricultura moderna, han estat d 'especial interès, sob retot
respecte a la supervivència d e granges
fa mili ars (M ARSDEN 1984 ). Però en term es
generals, la geografia rural encara sembl a
empo brida conceptualment en comparació amb la geografia urb ana, tot i que
manuals publicats recentment indiquen
un cert ave nç (PACIONE 1983 ; PH ILLIPS i
W ILLIAMS 1984).
D e les àrees tractades recentment, un a
d e les més interessants ha estat la geografia
política. La legislació en el mar i la geopolíti ca han res tat abando nad es durant
mo lt d e temps com a camps esotèrics dels
es tudis de fro nteres; fa poc temps aques ts
temes han es tat tractats de no u per raó
d ' un interès creixent en els moviments
regio nalistes, les teo ries de l'estat i la geografia electo ral. La publicació en els
darrers anys de dos impo rtants manuals
sobre geografia po líti ca prova aques t
renovat interès en la matèria (SHORT 1982;
T AYLOR 1984 ). La geografi a electoral s' ha
desenvo lupat co m un camp d 'estudi mo lt
es pecífic; la seva in vesti gació s'adreça a
explica r els models es pacials de comportament en les vo tacions i a d emostrar com
l'organització espacial dels sistemes electorals pot afectar el res ultat de les eleccions (vegeu T AYLOR i ] OHNSTON 1979).
D 'altres han fe t evident l'evolució cap a
enfocaments més radi cals. ] OHNSTON ha
demos trat l'absurd de la .« geografia po lítica sense po líti cs » QOHNSTON 1980 a) i ha
intentat subratll at possibles infras truètu res de l'econo mi a po lítica per a la geog rafia po lítica QOHNSTON 1984 b ; TAYLOR
1984). Les possibilitats d 'aqu ests no us
enfoca ments han estat demos trades tant
emp íri cament com teòricament. Entre els
exemples co ncrets de les anàlisis empíri q ues s'inclo uen estudis d e com els conflictes po líti cs i legals han afectat la segregació
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residencial als Estats Units QOHNSTON
1984 a), i es tudi s de les impli cacio ns
socials i geogràfiques de les inve rsio ns
fe derals desiguals en aqu ell mateix país
QOHNSTON 1980 e). En un ni ve ll més teòri c, l'estat ha esd evingut o bjecte d ' in vestigació en els treballs de BODDY ( 1983) referents a les relacions entre l'estat central i el
local, i de ] OHNSTON (1982) qu e va intentar realitza r un a àmpli a introducció geogràfica a l'estudi de l'estat. Actu alment, la
nova geografi a po lítica encara és a les
bece ro les, però sembl a o ferir expectati ves
de noves àrees d ' in vesti gació .
F in alment, es co mentarà l' in te rès actu al
d e la geografia regional. Cal assenya lar,
pe rò, qu e cad a vegada és més d ifíc il
d 'identificar aqu es t camp co m a àrea d'estudi indi vidual ja q ue mo lts dels es tu d is
regio nals só n exposicio ns d ' un enfocament co ncret de la geografia sistemàtica;
co m a exemple, vegeu la geografia po líti ca
d 'Euro pa occidental d e BLACKSELL
(1981). Altres «geòg rafs regio nals>> han
intentat realitzar síntesis de la in vesti gació
actual d e ciè ncies socials sob re àrees co ncretes. D os exe mpl es co nt rastats só n,
d 'una band a, l'àmpli a anàlisi de la geografia social d 'Euro pa occidental de KNOX
(1934), i de l'altra, el llibre sobre Eu ropa
meridi o nal de WI LLIAMS (1984); ambd ós
prese nten assaigs interdi sciplin ari s en
du es regions co ncretes i els processos de
transfo rmació din s d 'aqu es tes regions. La
regió que recentment ha tin gut més interès
ha estat, sens dubte, Europa occidental i, en
especial, el Mercat Comú (per exempl e,
vegeu H UDSON et a/1984). Però, de fet, la
majori a de les regions més grans del món
han estat tractades en publicacions recents i,
com a exemples, només cal citar les referents a Amèrica llatina (MORR IS 198 1), Àsia
sud-oriental (T ATE 1979) i O ri ent mi tjà
(CLARKE i BOWEN-j ONES 1981).
T ambé s' ha de fer es ment del camp d 'estud i del Tercer Mó n. Aques t fe t fa més
di fíci l realitza r un a classificació se nzi ll a ja
que aques t tema s'intercala amb d 'altres
camps d 'estudi fin s aquí tractats. Durant
mo lt d e temps, però, aqu est camp d 'estud i
ha estat un a àrea d'atenció principal dels
geògrafs britàni cs; com és de suposar,
diri gien l'atenció principalm ent, però no
exclusivament, cap a ex-colò ni es britàni ques. Aq uí és impossible es mentar tot el
grup d 'estudis refe rents a aqu es t tema;
citarem no més dues exceJ.Ients síntesis
publicades recentm ent so bre la geog rafia
del T ercer Mó n (DICKENSON eta/19 83) i
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obre les ciutats i el desenvolupament
(GILBERT i GuGLER 1982). Tot i qu e
actualment encara hi ha algu nes anàlisis
empíriques dels països del Tercer Món
(vegeu O'Co OR 1983 ), la majoria
d'aquestes anàlisis són concebudes teòricament. Les princi pals fonts teòriques han
e tat neomarxistes; en co ncret, han estat
molt influents AMIN, EMMANUEL, FRANK
i W ALLERSTEI . BROOKFIELD (1975) va ser
una primera fita en aquesta reorientació
dels estudis de desenvolupame nt i, encara
que moltes de les teories després s'han
anali tzat críticament (per exemple, FoRB 1984 ; H ARRISS i HARRISS 1979; ROXBOROUGH 1979), la seva influència s' ha
e tè arreu.

David Ley

Aquí només s'ha pogut esmentar unes
quantes qüestions de les tractades en la
bibliografia més recent. Hi ha hagut estudis del paper dels emigrants i, especialment, de les aportacions dels emigrants en
el procés de de envolupament (PRYOR
1979). La geografia de la fam i de la provisió d'aliments encara rep atenció periòdicament (GRIGG 1981 ); en relació amb això
s'ha d'esmentar el renovat interès per
aquest tema a causa de la situació actual a
l'Africa. Les àrees rurals també han estat
molt estudiades, tant des del pu nt de vista
de la penetració capitalista dins de les economies locals, com des de la perspectiva
de la transformació tec nològica en l'agricultura (F ARMER 1981 ). Això no obstant,
les àrees urbanes més que no pas les rura ls
són les que han atret majoritàriament
l'atenció. Com a exemples de la varietat
d'estudis empresos, es poden esmenta r els
següents; el treba ll de DRAKAKIS-SMITH

( 198 1) obre les relacions entre la urbanització i el desenvolupament eco nòm ic, la
col·lecció d'assaigs de BROMLEY i G ERRY
( 1979) sob re els treballs eve ntuals i l'economia submergida, i l'es tudi de WAR O
( 1982) sobre les «So lu cions» no oficials a la
crisi urbana de l' hab itatge.

Conclus ions
A causa de la varietat d'interessos i
d'enfocaments ja discutida, és evident que
les tendències recents en la geografia bri tànica no permeten un res um senz ill. La
bibliografia geog ràfica presenta una varietat tant en els enfocam ents metodològics
com en les conclusions. Els límits de les
disciplines i dels idiomes han estat lentament vençuts; per això cada vegada és més
difícil d ' identifi ca r què és <<geografia» i
que és <<geògraf,, a la Gran Bretanya. Malgrat això, només es tracta de tendències i
segurament una gran part de la geografia
britànica encara es pot identificar clarament pel seu focus espacial. D'una m anera
semb lant, la internacionalització de la
geografia és molt parcial i les barreres lingüístiques encara limiten el nostre coneixement de l'evolu ció geogràfica en molts
països, inclosa gran part d'Europa Oriental,1 2 Africa i, el m és evident, la Xina.
Probablement, la impressió qu e fa la
geografia britànica dels anys 80 és la de ser
una disciplina molt viva. S'estan investigant nous resultats i s'esta n estudiant nous
enfocaments. Qualsevol resta de l'aïllament tradiciona l ha desaparegut gairebé
del tot i tant els positivistes co m els es tru ct uralistes, a la seva m anera, s'han compromès a ana litzar les po lítiques i les co nseqüències contencioses en el m ón actu al.
Això no obs tant, més enllà de la creença
comuna en la necessitat d' «aprofundir »
les nostres anàlis is i de realitzar els descobriments més rellevants, la diversitat, més
que no pas la unitat, sembla ser la característica principal. E n part, això so rgeix de la
manca d'algun predo mini concret en la
investigació a la Gran Bretanya o, àd huc, a
la poca quantitat d 'escoles dedicades a la
recerca. Això procedeix del fet que, últimament, els límits di sciplinaris só n arbi traris del tot i no es pot esperar una resposta a les necessitats d'ampliar les estruc-

tures d 'in vesti gació. E n co nseq uencia,
almen ys en la m eva op ini ó, se mbla qu e la
geografi-a britànica ha esdev in gut m és viva
però m és in co herent. La geog rafia física i
la hum ana ja fa temps qu e sem bl en have r
separat els se us camin s pel qu e fa a la
inves ti gac ió, tot i qu e encara co mparte ixe n un interès comú en algun s tem es
ambi ental s (O'RI ORDAN 1981). La geografia humana també ha tendit a fragmentar-se enca ra m és profu nd ame nt al llarg de
les línies sistem àtiqu es es tab lertes. Si s' ha
de produ ir la reintegració, una font perquè això passi ha d e ser els intents de
desenvolupar noves geografies regionals o
enfocam ents més globals cap a est udis
locals. Les vis io ns retrospecti ves que es
facin els an ys 90 podra n oc upar -se
d 'aques t tema!.

Allan Williams
Professor de Geografia
Univ ersitat d'Exeter
Traducc ió :
Assumpta Lleonart
Llicenciada en Geografia

Notes

Agraïme n ts

12. En contrast amb l'interès per Europa occidental, hi ha hagut una manca marcada d'interès
per Europa oriental (vegeu TURNOCK I984}.

Agraei xo a Mark C lea ry i a Patrícia
Ri chm o nd el s seus comentaris a la prim era versió d'aquest article.
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Tel. (93) 200 52 99. Telex 97137 ICG E
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ASPECTES DEL MODELAT
GLACIAL I PERIGLACIAL
A LA VALL DE SON
Introducció
La vall de Son es tro ba situ ada a la com arca piri nenca del Pallars Sobirà, en el Pirin eu central dins la
regió q ue deno min em vall d ' Àn eu, és a dir, la conca
drenada pel curs alt de la N oguera Pall aresa. La vall
orientada d 'W a E ocupa una superfície planim ètrica
de 16 km 2 i drena les seves ai gües a la N oguera Pallaresa pel seu m arge dret a l'alçada de la cubeta d' Esterri
d'À neu. Les coord enades geogràfiqu es (UTM) só n al
poble de So n 31 TCH 344 000/ 4720 500 .
La vall té la seva capçalera al massís del T eso de
on (2 696 m) del qu al es desprenen sengles co rd als
muntan yosos q ue limiten la zo na d 'estudi de les valls
veïnes . Pel N del T eso un a cresta separa els seus vessants orientals de les p arets del circ i la vall de C abanes, que resta a l'W . Aqu esta cresta perd alçad a i
abrupte a alho ra qu e es parteix en un no u cordal que
en direcció W -E deixa la vall de la Bo naigua al N, continua cap a la coll ada del Pas del Coro (1 986 m), Castell Renau (2 020 m) i el tossal de la C abana dels C açador (1 989 m) fi ns a davall ar a la vall prin cip al sobre
València d'Àneu. Pel S, la divisò ri a segueix la cresta
del Teso a la Roca Blanca (2 680 m), pic del Pinetó
(2 647 m) a on la carena s' in flex io na en direcció E cap
al planell de Pinetó, roqu es de So lanet, co ll Foguerui x
i pic de Q uarti ul es (2 222 m). F in s a aqu est darrer cim
la vall d'Espot res ta en el límit S. D el pic de Quartiu les, diferents serrats baixen cap a la N oguera Pall aresa.
Un d'aq uests en direcc ió N E p els coms de Jo u i el
serrat de Mercu ris limita la vall de So n dels barrancs d e
Jou i Arrós que q ueden a l'E.
La xarxa de drenatge de la vall de So n és co nfigurada pel riu del Tinter. Aquest riu té el seu o rigen a la
plana de Son a o n conflu eixe n dos to rrents q ue davallen del T eso de So n ; el riu de la Borda i el to rrent de
la Canal Forcada. E l riu del Tinter aigües avall de la
plana so l rep pel seu m arge dret algun petit riero l i un
cop superat el po ble de So n d avall a en dife rents cascade al graó de prop de 400 m en qu è qu eda penjada la
vall damunt la cubeta d 'Esterri d 'Àn eu.
Característiques geològiques
La vall de So n es situ a din s la zo na ax ial pi rinenca,
els seus materials pertan ye n a dues grans mo rfos trucR.C.G. n " 2 • ub1·ll 1986 • vo lum I

tures; el sinclin al de Llavo rsí (tamb é co neg ut com sin clinal Espo t-Ando rra) i l'anticlin al de la Pallaresa,
estru ctures ambdu es creades en l'o rogèni a herciniana i
retocade per l'o rogè ni a alpina, i qu e no més afecten
m ateri als del Paleozo ic.
El sinclin al de Ll avo rsí és un gran pl ec isoclinal
orientat al S i amb fo rt cabu ssament al N i NE del s
seus materi als. E n la zona d' es tudi pertan yen a aqu es ta
estru ctu ra les roqu es de natura calcàri a qu e co nfiguren
la part alta i m és abrupta de la va ll. E n concret es troben calcàri es m assives fosqu es, calcàri es nodul ars i calcoesqui sts d'edat devo nian a ( Z ANDV LI ET, 1959) qu e
co rrespo nen a les zo nes altes del massís del T eso. D el
Silurià es tro ben les típiqu es pissarres carbo noses
negres qu e ocupen un a franja es treta o ri entada sego ns
una impo rtant línia de fractura i qu e co nfiguren els
planells de C ampolado .
E ls materials de l'anticlin al de la Pall aresa só n de
natura gresa-pelítica i estan fo rm ats per un a sè ri e
mo nòton a de piss arres de co lo r gris qu e inclo uen
capes de qu arsites i quars del període Cambra-o rd ovicià. Aqu e ts m aterials tenen un a di spos ició estructural
cabussant cap al N -N E i ocup en din s l'àrea d' estudi
les zo nes baixes i els vessa nts de la vall. T amb é es
d eixa sent ir la influ ència d ' un a altra es tru ctu ra. Es
tracta d el bato lit granodi o ríti c de la M alad eta, l'extrem o ri ental del qual qu ed a inm edi atam ent a l'W d e
la líni a d e cres ta Pin etó- R oca Bl anca-T eso de So n.
L a pro ximitat d el granit produ eix un a aurèo la d e
m et amo rfism e d e co ntacte qu e afec ta la zo na dels
cims, visibl e en els co lo rs roge ncs i foscos de les
p arets d el circ d 'Es tanye res.
So bre el sub strat rocós tro bem els m ateri als d e
reco brim ent qu e es tan fo rm ats per sedim ents d 'ed at
pl eistoce na i ho loce na d 'o ri ge n glac ial, p eri glac ial,
glac io lac ust re, glac ioflu vial, to rrencial i ni val. L 'estudi d 'aqu es ts m ateri als se rà un dels o bj ec tiu s prin cip als d el treb all.

Nota bibliogràfica
La regió de la N oguera Pall aresa a l'igual qu e
altres regions del Pirin eu central ha estat molt poc
estud iada des del punt de vista geo mo rfo lògic. Poqu es
ressenyes hi han so bre el glacialisme a la zo na, algun es
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de les qu als es limiten a senzills comentaris . D UROCHER (1841 ) és el primer auto r qu e comenta l'existència de roq ues po lides pel gel entre Salardú i Esterri ,
d'on ded ueix l'existència en èpoques passades de geleres en aqu estes valls. D E VERNEU IL i D E KEYSERLING
(1861 ) comenten la presència a la vall de la Bo naigua
d 'acumul acions detrítiques semblants a les mo rrenes
suïsses i situ ades a 200 i 300 m per sobre el fo ns de la
vall.
E n l'ob ra de PE CK (1883) que és la primera síntes i sobre el glacialisme al Pirin eu, es presenta de
fo rma mo lt esqu emàtica els co neixements sobre la
regió de la Noguera Pall aresa. L'auto r no va visitar la
zona i es limita a citar les o bservacio ns fe tes pels
autors anterio rs. E n un quad re res um dóna una extensió de 30 km a la gelera de la Pall aresa i situ a el seu
front a 920 m d 'alçada a la cubeta d 'Esterri.
GARCIA SAl Z (1935) és el prim er auto r que fa
referència a Son i situ a a 1 380 m un fro nt mo rrènic
d'edat wu rmiana. T ambé comenta que al m assís del
Teso no es varen fo rmar veritables circs glacials i que
donaven gels a la derivació de la vall de Cabanes
(transfl uència glacial). Aquesta derivació no va excavar
a causa a l'ex istència d' un a superfície preglaciar suau.
Sense entrar en la discuss ió del treball , aquest és el primer en q uè, d ' una m anera superficial encara, es do nen
més dades sob re el glacialisme a la vall de So n.
NusSBAUM (1956) en un treball més ampli sobre la
geomo rfolog ia a la N oguera Pallaresa en parlar de So n

cita les o bservacio ns anteri o rs de G arcía Sainz argumentant que podien co rrespo ndre a un a fase màx im a
de la darrera glaciació.
Recentment en un estudi del Serve i Geo lògic de la
G eneralitat s'ha inclòs la vall de So n. E n aquest treball
s'ha realitzat la cartografia de les fo rmacio ns qu atern àries d' un es zones pilo t del Pirineu (SERRAT et al, 1984 ).
La geomorfologia de la vall de Son

Vall alta de Son
E ntenem per vall alta de So n la zona situada a
l'interior de la vall per sobre dels 1 900 metres d' alçada
i que es correspo n amb els circs i vessants del m assís
del T eso de Son i als altipl ans de C ampolado situ ats a
la base del massís.
Les formes d 'ori gen glacial i peri glacial adaptades
a una dispos ició estructural so n les qu e configuren el
relleu a l'alta vall. D es de la cap çalera fin s al pl ans de
C ampolado , les geoformes glacials juntament amb les
peri glacials, tant coetàni es al glac iali sm e com posterio rs, són les dominants. La coetaneïtat del s processos
glacials i peri glacials és amb igualtat en quant a llur
impacte en el modelament. El glaciali sm e es desenvolupa a les antigues incisio ns torrencials model ant els
circs glacials i també la zona de descàrrega dels seus
arrossegalls. Els fe nò m ens peri glacials i nivals es
desenvoluparen preferentment als interflu vis (vessants
i superfíc ies d 'aplanament) durant les crisis climàtiI U ',(; ,
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ques del Quaternari i estenent-nos a època post-glacial
també hj hem d'incloure les accions fluviotorrencials i
les kàrstiques donat que la litologia calcària domina a
tota la vall alta. Pel que respecte als fenòmens kàrstics,
cal parlar de reactivació del karst ja que aquest degué
estar evolucionat en època preglacial, obturat durant l'ocupació glacial i posteriorment reactivat fins a l'actualitat.
Dins l'alta vall de Son trobem diferents unitats
que passem a descriure:

El planell de Pinetó
Aquest altiplà summital es desenvolupa a l'E de
l'alt de la carena del Solanet (2 595 m) -anomenat "Mil
Potros" als mapes oficials a l'ús- i queda delimitat per
les parets de la vall d'Espot i per les incisions de diferents circs i conques de recepció torrencial. Està situat
entre els 2 440 i els 2 595 metres d'altura i té una
superfície de 87,5 ha. Per les seves característiques
creiem que es tracta d'una resta de superfície d'erosió
preglacial preservada de l'acció directa de les geleres i
situada dins el «nivell de crestes » dels autors clàssics
( B O ISSEV AIN, 1934; BIROT, 1937).
Al llarg dels períodes freds del Pleistocè i paraHelament a la presència als circs veïns de geleres es produí una important dinàmica periglacial que perllongà
els seus efectes fins a l'actualitat. A causa de la natura
calcària del rocam ens trobem amb un quadre geomorfològic molt interessant amb fenòmens periglacials
(lòbuls de gelifluxió, cercles de pedres, colades de
blocs, terrassetes), nivals (nínxols de nivació) i kàrstics
(engolidors i dolines) que en ocasions es sobreposen.
Un exemple d'aquesta sobreposició de formes i processos el trobem a la capçalera de la canal de Tonedor.
En aquest indret es troba un nínxol de nivació, el qual
degué estar ocupat per una congesta durant la darrera
glaciació. A l' interior del nínxol i amb una amplada de
30-40 metres es troba una zona amb lòbuls de gelifluxió formats per una matriu lutítica important (70 % ),
graves i petits còdols. Tot el conjunt dels lòbul s davalla pels vessants del nínxol i penetra dins una dolina
tancada per una barra rocosa a 2 400 metres d'alçada.

Els circs
Tres són els circs glacials que es varen excavar als
vessants E del massís del Teso de Son. En l'excavació
dels circs la influència estructural fou determinant,
dirigint i limitant l'excavació glacial. En efecte, en
aquest massís coincideix l'orientació dels seus vessants
E amb la disposició dels estrats calcaris cabussant al
NE, a on els cursos torrencials més desenvolupats es
van encaixar de forma conseqüent a l'estructura. Els
circs s'excavaren posteriorment a expenses de les conques de recepció torrencials. Aquest remodelament
d ' una conca de recepció en un circ glacial es veu claraH . ( ~ .r. .

n " 2• , ,l_w i ii08G· , ·u lu nl I

59

ment en el circ de la Canal Llarga, ja que es tracta d'un
circ incipient a on l'acció dels glaços es va limitar a
eixamplar la capçalera del torrent.
Un altre aspecte de la influència estructural en la
morfologia és la clara disimetria entre les parets N i S
dels circs. Les parets N coincideixen amb l'orientació
de les capes i presenten un pendent més suau que les
abruptes parets S a on el rocam es troba a contrapendent afavorint una excavació glacial més poderosa.
Aquesta disimetria en els vessants es mantindrà amb la
retirada dels glaços i ens explicarà la repartició diferencial dels processos periglaci.als i nivals.
Circ d'Estanyeres: Aquest circ està orientat a l'E i
excavat entre la Roca Blanca i el pic del Pinetó. Es
tracta d'un circ graonat amb dos llindars a 2 400 i
2 300 metres respectivament. A partir del darrer llindar es forma una << vall» petita i amb fort pendent per
on es canalitzaven els glaços fins arribar als plans de
Campolado. L'excavació del circ està limitada per
crestes i parets tant al vessant S com a la part baixa del
circ en orientació N. Als indrets a on els processos
periglacials posteriors no han recobert les parets,
aquestes es mostren arrodonides per l'abrassió glacial.
Tot el fons del circ està recobert d'un volum
important de materials glacials que podem agrupar en
tres grups diferents:
a) A sobre del segon llindar i a 2 305 metres es troba
una morrena frontal. Té 10 metres d'alçada, no
s'aprecien talls en el sediment i està colonitzada per
prat alpí i exemplars de pi negre. Del desmantellament de la morrena es formà un talús d'esbaldregalls que amaga el segon llindar i arriba fins a uns
2 200 metres. A l'esquerra d'aquest talús es troba
un con proglacial.
b) Entre els 2 300 i els 2 450 m el fons del circ està
cobert d'un till que dibuixa un seguit de turons
longitudinals i petites depressions. Aquesta morfologia del sediment indica la presència d'un karst
cobert. La funcionalitat de dolines i engolidors ha
provocat aquestes depressions en els sediments a
on s'aprecia un rentat de fins en superfície.
e) A la dreta del circ i sota una paret rocosa es desenvolupa a 2 300 metres una gelera rocallosa (rock glacier) creant la seva morfologia típica d'arcs de blocs
(0 dem.) separats per depressions. L'arc frontal està
molt desenvolupat i es possa al damunt de la morrena
abans esmentada. Aquesta gelera rocallosa fou posterior a la gelera que va construir la morrena frontal i
actualment és fòssil, és a dir no funcional com ho
denota la colonització del front per matollars de neret
i pi negre i la presència als blocs dels arcs més interns
d'una important colonització liquènica amb contrast
amb la seva absència als blocs i rocs de les tarteres que
limiten la gelera rocallosa.
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Circ del Teso: Aquest circ és paraJ.lel al d 'Estanyeres i
s'excava entre els cims de la R oca Blanca i el Teso de
Son. Es tracta com en el cas del circ anterior d' un circ
graonat o circ-vall. Des de la seva capçalera fi ns als plans
de Campolado es succeeixen un seguit de ll indars (a
2 415, 2 350, 2 280 i 2 050 metres respectivament) i de
cubetes de sobreexcavació de reduïdes dimensions i ocupades per dolines . Aquests fe nòmens glaciokàrstics (cubeta-dolina) es produeixen per la convergència de diferents processos tals com l'excavació glacial, l'erosió de
les cubetes en el moment de fusió (gelera residual), erosió actual per les aigües de fusió nival riques en
i
una important gelivació (NI COD, 1975).
Aquests circs després de la desaparició dels glaços quaternaris han evolucionat sota la infl uència de difere nts
sistemes morfogenètics (periglac ial, nival i kàrstic) els
quals han tingut una major o menor incidència sego ns
els diferents indrets del circ.
a) A les parets dels circs s' h an dese nvo lupat processos periglacials i nivals; gelivac ió intensa a les
parets formant a la seva base talusos d'esba ld regalls coalescents i tro b ant-se aq uestes parets so lcades per canals d'all aus. La ge livació es dó na
majoritàriament en pa rets amb u na orientació
meridional. El tre ncam ent m ecànic de la roca és
afavorit per la d ispos ició est ru ctural ja co m entada i per la m ajo r intensitat de ls cicles ge l-degel
que es produeixe n a les so lanes a causa d'un co n-

co2

tras t tèrmi c m és gran i una f usió prim ere nca del
m antell nival. P er co ntra, a les p arets i vess ants
m enys abrup tes só n més abund ants els processos
gelifluïdals.
b) En el fo ns dels circs s' ha produït un a reacti vació
dels circui ts kàrstics ( G OMEZ et al, 1983) ajud ats
p el desgel del sòl i per la funcio nalitat d 'aqu es tes
depressions com a po us de neu. Aqu es t fe no m en
afecta al circ d'Es tanyeres el reco brim ent morrèni c.

Els vessants
Dues zones un xic diferents comporten aquesta defi nició a l'alta vall de So n i les descriurem separadament :
El vessant NE del T eso : Es tracta d ' un vessant estru ctural ja qu e el vessant coin cid eix amb l'o ri entació i el
cabussament dels estrats que fo rmen el flanc N en
aquesta zona del sinclin al de Llavo rsí. Aqu est vessant té
for ma de triangle irregular amb una ampl ada a la base de
1 500 metres i una alçada de 600 metres (pendent mitj à
de 26°). La disposició estructural hi dificultà la instal·lació d'aparells glacials i en tot l'ample vessant sols tro bem
un nínxol de nivació . Aquest nínxol es tro ba a 2 170
metres d'alçada i té unes dimensio ns notables amb 100
metres d'am pla i 25 metres de paret. H em de parlar tal
com dèiem en la introducció d'aquest capíto l d' una coetaneïtat en els períodes freds pleistocèni cs de fe nòmens
glacials i periglacials. Aquests darrers ocupant zones a
o n l'empremta glacial ha estat nul·l a i estenent-se en el
I U ',(;,
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Fig. 3: Mapa geomorfològic de la vall de Son

temps (postglacial i actu al) a tots els ambients altimontans del Pi rineu sob retot per damunt del límit del bosc
(espai supraforestal).
El vessant està solcat linealm ent per petites
torrenteres que canalitzen la fusió nivel i qu e irregularment funcionen com a canals d'all aus. E n el contacte entre el vessant i els plans hi ha impo rtants acumulacions d 'ori gen periglacial. D os facto rs expliquen
la presència d' aquests sed iments :
a) L' acumulació de materi als baixats del vessant (materials fluvioto rrencials, all aus) i sobretot periglacials. Aquests darrers s'han generat en els moments
de la fu sió nival i del glaç estacional en el sòl i han
format lòbuls fangosos amb rocs i graves, saturats
d 'aigua i que aj udats per la component gravitacional han anat al llarg del .temps ll iscant pel vessant i
acumulant-se al seu peu.
b) El canvi litològic de calcàries massives a les p issarres del Silurià fàci lment meteoritzables i per tant
amb un gran subm inistrament de materials fins
(llims i argiles).
n .<'.( ;.
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Tot aqu est sector dels plans situats entre els 2 150
i els 2 000 metres està recobert per materials p eriglacials qu e dibui xen una mo rfologia de fo rmes sinu oses
i grans lò buls que a la zona de co ntacte amb el vessant
p assen a fo rmes mixtes co m són els cons flu viotorrencials retreball ats periglacialm ent. A certs indrets a o n
els torrents s'han encaixat en els materi als podem avaluar la seva potència de 2,5 metres de gruix mínim.
L'àrea en co njunt es troba co lo nitzada per un a vegetació de prat alpí i bosc aclarit de pi negre amb matollars.
D 'aquesta colonització considerable podem deduir la no
funcio nalitat actu al de les macroform es esmentades.
A sota l'altipl à i emmarcat dins la in cisió d'un
torrent (torrent de Fo nt T arrago na) es troba un a gran
acumul ació p rodu cte d ' un movim ent en massa. A la
zona d 'inici del movim ent es tro ba un a cicatriu de 80
metres d'amplada i situ ada a 2 060 metres d 'altura.
D es de la cicatriu fin s al fro nt situ at a 1 800 metres es
troben els lòbuls lo ngitudinals i transversals formant
un a co lada de 30 metres d 'ampla ap rox im adament. Els
lòb uls tenen d ' 1,5 a 2,5 metres de grui x encara qu e
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Foto 2 : Planell

de Pinetó (2 44 0-2 595 m).

Restes d 'una antiga superfície d 'erosió preg lac ial. El vessa nt amb pendent suau es troba mode lat act ualm ent amb lòbu ls dc geliflu xió
(Foto: Auror)

també se'n troben de dimensions majors (de 3 a 6
metres). En petits talls s'observa una massa de lutites
negres molt humides que contenen graves i petits
còdols. Es tracta d'un moviment en massa del tipus de
flux segons la classificació de V ARNES (1978) a on es
combinen dos processos: un es ll avissament rotacional
a la zona summ ital (cicatriu) i un flux que genera una
co lada de fang. El moviment en massa es troba dins
una zona boscosa a on el seu pas ha destruït part de
bo c. Actualment alguns arbres es troben a dins la
colada de fang però la colonització arbòria no és completa. Aquest fet ens pot indicar una funcionalitat
recent (històrica) d'aquest moviment en massa.
Els vessants de la Canal Forcada: Indiquem amb aquest
topònim l'àrea drenada pel torrent de la Canal Forcada
i que e situa a l'extrem SW de la zona d'estudi, des dels
cóms de Jou al vessant N del pic de Quartiules fins al
circ d'Estanyeres, passant pel coll Fogueruix, la Palomera, la plana de l'Aire i la Canal Llarga.
A diferència del vessant NE del Teso a on els proce so periglacials són quasi exclusius en l'explicació
del modelat, en aquest sector la morfologia obeeix a
una dinàmica mixta. Trobem una dinàmica fluviotor-

rencial en el tàlveg donat que aquest està més evolucionat que a la zona anterior i periglacial als interfluvis. Si bé això és cert, també cal parlar d ' un retreballament posterior dels materials dels cons fluviotorrencials que es troben en el contacte entre els vessant i els
plans. Proves d'aquest retreballament són les formes
convexes a les zones distals dels cons, amb gruixos de
més de 0,5 metres de lutites al damunt del material
(graves i còdols) dels cons, i l'existència de lòbuls de
gelifluxió de 2 metres de gruix . Als plans a on conflueixen els diferents cons es formen molleres, a on
s'o bserven fenòmens de criotorbació.
Els plans
Els plans a la vall alta de Son formen un a franja
estreta situada a una altura al s voltants dels 2 000
metres. Està orientada del SE al NW i separa la zon a
dels cims de la vall baixa. En el des envo lu pament del
punt anterior s'ha parlat de part d'aquests plans a on la
dinàmica periglacial- nival i fluviotorrencial -periglacial
era la responsable del seu modelat, i de la gran quan titat de material que s'hi ha acumulat. Els sectors que
es descriuran a continuació també presenten una gran
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en el till i es troba colonitzat pels prats alpin s i pin s
negres d ' on sobresurten nombrosos blocs d e granit.
L'existència d 'aquests blo cs d e granit (blocs erràtics)
és una prova concloent respecte a la transflu ència glacial d e C abanes a Son, ja que aqu esta roca és inexistent
a Son i pertany a la capçalera de la vall d e C aban es a o n
els seus circs estan excavats en roques d 'aqu esta natura
(granodiorita de la Maladeta). Els blocs d e granit són
subanguloso s, en estat fresc i amb un es mid es d 'o rdre
mètric i d ecimètric.

2500m

2300m

Vall baixa de Son
Fig. 4 : Els sedi ments quatern ari s del Circ d'Estanyeres

abund ància de materials quaternaris però la seva
gènesi es diferent.
Els plans de Campolado: Es situen a la zona central
dels plan s, just a la confluència d els circs d'Estanyeres
i del T eso amb els esmentats plans. És aquest fet el que
d etermina el modelat i les acumulacions de la zona.
Els plan s fo ren ocupats p els glaços de les dues geleres
qu e s'unien en aquests plans form ant una acumulació
de gel i estenent-se lateralment a manera de lò buls de
gelera de peu d e muntanya.
Proves d'aquesta ocupació glacial són les ro ques
amoltonades (Hummock ) que es tro ben i que indiqu en una direcció W -E del flux de gel i també els sediments d 'ori gen glacial. E ls plans tenen un grup de
tu ro ns arrod o nits coberts per material mo rrèni c i a o n
aflora el substrat a la part basal (aspecte de drumlin).
Aq uests m ateri als fo ren posteri o rment retreball ats
periglacialm ent i actualment es tro ben coberts per un a
vegetació tancad a d e prat alpí. E ntre els turo ns es
situen unes petites depressio ns ocupad es per petits
estanyo ls i mo lleres o mplertes d 'argil es lacustres i
d 'acumul acio ns o rgàniques (to rba). Al s ento rn s d e les
zones humides es localitzen fo rmes de crioto rbació que
generen la típica gespa encoixinada (butte gazonnée).
El pla d'Estaró : Està situ at a l'extrem NW d e la vall i
s'estén per la carena qu e separa la vall d e So n d e la d e
Cabanes (co ll ad a d el Pas d el Co ro ). Estudi ant el m apa
to pogràfi c i la fo tografi a aèri a es veia un a ind efini ció
d e la línia de carena al ll arg d 'aqu est sector. D esprés
d el treball d e camp vàrem id entificar aquest fet amb la
presència d ' una acumulació de m aterials al d amunt d e
la carena. L'acumul ació en concret és un till (sedim ent
d 'o rigen glacial). E l till fo u sedimentat per un apèndi x
d e gel qu e d es de la gelera instaJ.l ada a la vall d e Cabanes superava la carena i transfluïa cap a Son, o n abocava el seu volum d e glaços i d e sedim ents. Pel vessant
d e So n l'acumulació cau cap al torrent d e Fo nt T arragona i arriba als 1 720 metres d 'altura. N o hi ha talls
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La vall baixa de Son s'inicia a l'aiguabarreig d el
torrent de la Canal Fo rcada amb el riu d e la Bo rd a, a
on s'o ri gina el riu del Tinter. Aqu est riu amb un pend ent suau i emmarcat per ampl es vessants travessa la
· vall en direcció E cap al nucli d e So n. Superat el po ble,
el riu guany a d es nivell caient p els vessants de la cubeta
d 'E sterri d ' Àneu camí d e la N oguera Pall aresa.
Les fo rmes glacials só n tamb é pred o minants a la
vall b aixa d e So n, p erò amb un caire diferent d e la
zona alta . Les fo rm es d ' eros ió glacial d o nen p as a les
forme s d' ac umulació glaci al. Un a altra característica
d ' aqu estes acumulaci o ns és el se u caràcter al·lò cton
ja que pro venen d ' una p enetrac ió lateral d e la ge lera
d e la Pallares a qu e en època quatern àri a va ocupar
aques tes vall s. T amb é cal dir qu e aqu es ts sedim ents
no són sol s glacial s en sentit es tri ct e, sin ó qu e tamb é
pertan yen a un s ambients mi xto s glacio lacustre i
glacioflu vial. Pel qu e resp ecte a les fo rm es peri glacials, aqu es tes es d es envo lupen en els vessa nts d e la
vall tant en èp oca glacial com p os teri o rm ent. Amb la
retirad a d efiniti va d els glaços co bren impo rtància les
accion s torrencials.

Sector de la Plana
Un cop superats el s plan s d e C ampo lado i l' esperó rocós que els perllo nga cap a l'E (l 'Esco bed a),
s'arriba a l' indret d eno minat la Plana. El més rellevant
d 'aquest secto r és la gran ac umulació sedim entàri a qu e
s'hi tro ba (1 450 m ). Es tracta d ' un a fo rm ac ió lacustre
fruit de l'obturació d e la vall per un a mo rrena lateral.
E n efecte, l'estabilitzac ió a l' interio r d e la vall d e Son
d'un a llengua glacial p rovinent d e la gelera de la Pall aresa va const ruir amb els seus apo rtam ents una po tent
mo rrena. Aqu esta mo rrena va p rovocar l'o bturació de
la vall i es creà un llac d e marge juxtaglacial alim entat
pels cabals d el riu d e la Bo rd a i el to rrent d e la Canal
Fo rcad a. Posteri o rment, el ll ac fo u rebl ert per la pro gradació d e dos cons glacio flu vials en qu è el co njunt
sedim entari és el registre d e les relacio ns i vari acio ns
d e la gelera i dels apo rtaments del marge glacial.
L a fo rmació sedimentàri a està co nstituïd a per les
següents unitats :
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a ) till supraglacial: Constitueix la morrena que
barrava el ll ac . Està formada per abundants blocs
de granit, rocs i graves fins una matriu llimosorrenca de colo r beix. La morrena té una potència
aproximada de 40 m.
b ) dipòsits lacustres: Ocupen 'el centre de la cubeta.
Aquests sed iments no es veuen a causa del rebli ment posterior del llac i de la falta de talls i incisions en el sed iment. Llur existència la deduïm del
context geomo rfològic de l'àrea. Els materials
lacustres deuen estar formats per l'alternança de
nivells lutítics i so rrencs amb laminació paral·lela i
amb inclu~io n s de blocs aïllats. A la zona summital
de l'antic llac s'observen en petits talls zones torboses i en contacte amb la morrena sediments típicament fluvials amb nivells de graves i còdols aplanats i imbricats i so rres a la part basal, amb llitatge
horitzontal, que corresponen als darrers episodis
del rebliment del llac. Tota la zona de la Plana és
ocupada actualm ent per prats dalladors.
e) dipòsits de con glaciofluvial: Aqu es ts dipò sits
corresponen als cons-delta construïts pel riu de la
Borda i la Canal Forcada. Aquest darrer aportava
les aigües de fusió de les geleres del massís del Teso.
L' absència d'afloraments en els materials no ens
permet detallar les seves característiques.
Amb els darrers es tudi s que s'estan realitzant a
regions del P iri neu central, aquests model s sedimentaris amb les consegüents particularitats locals comencen a ser co neguts. La seva importància es tà tant en el
detall que revela el registre sedimentari co m en la possibilitat d'establir una cronologia relativa i absoluta del
glacialisme al vessant sud -pirinenc. La cubeta de la
Massana a Andorra (VILAPLANA i SERRAT, 1979), les
acumulacions de Llestui, Durro i Taüll a la Ribagorça
(VILAPLA A, 1983), Tírvia a la Vall Ferrera (BRU et al,
1983) i Linas de Broto a la vall de l'Ara (SERRAT et al,
1983 ), són exemples de zones dins aquesta problemàtica.
Els v essants de la v all
Dos fets cal destacar a l' hora d'explicar l'evolució
geomorfològica de la vall baixa de Son . En primer lloc el
canvi del rocam calcari per les pissarres grises del cambro-ordovicià. Aquestes pissarres subministren com a
productes d'alteració un important volum de material de
mida de grava, petits còdols aplanats i sobretot de lutites
(llims i argiles). La presència d'una form ació superficial
abundant fou decisiva per al desenvolupament de processos periglacials al llarg dels episodis freds del Quaternari. En segon lloc cal parlar de l'efecte sobre el modelat
de la penetració a la vall de Son d'una llengua impo rtant
de gel. Per tant, en explicar el relleu d'aquests sectors
hem de començar per diferenciar entre sectors lliures de
gel i sectors ocupats en determinades èpoques pels glaços.

Foto 3: Paisatge dels Pl ans de Campo lado. I.: ls plan !> es tro ben o t.: upat ~ p(• r turo ns arro-

donits i recoberts parcialm ent per materi al mo rrènic (drumlin s).

Sectors sense la influència de les geleres
Aquestes zones han evolucionat sota un reg1m
periglacial abans, durant i després de l'ocupació de la
regió pels gels quaternaris. El substrat rocós es troba
recobert per una formació superficial producte de l'alteració (per gelivació) del mateix substrat i mobilitzada per processos gelifluïdals que tendeixen a la regularització dels vessants. Aquest sediment és constituït
per gelifractes heteromètrics i angulosos, amb una
matriu generalrr¡ent abundant llimo-sorrenca de color
marró. El gruix és molt variable ja que les acumulacions recobreixen les irregularitats del substrat i
oscil·la entre els 20-30 cm fins a més d'l m.
L'extensió d'aquests sectors és migrada i es localitza majoritàriament a la part alta dels vessants del pic
de Quartiules (Bosc Negre, els cóms de Jou) per sobre
dels 1 700 m . Al vessant esquerra de la vall aquestes
zones só n més reduïdes i es situen sota la carena del
Castell-Renau i tossal de la Cabana dels Caçadors,
també per damunt dels 1 700 metres.
I U '.(;. rr "
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gelifractes pi ssarrosos i granítics d e dim ensio ns vari abl es en els qual s abunden les mides centim ètriques, i
un a m atriu llimo-so rrenca d e co lo r marró i de pro po rció variable. La morfoscòpia dels ge lifractes va ri a d es
d els exempl ars angulosos i aplan ats d e les pi ssa rres als
granits sub arrodo nits. La potència d e les acumul acions també és m o lt variabl e ja qu e o scil·la entre els 0,5
i el s 3 m etres i c reix a les zo nes baixes d els vessants. A
les zon es situ ade a la so lana i a sota d e so rtints rocoso s es localitza un tipu s diferent d'esbaldrega ll s p eri glacials. Es tracta d' es baldregall s es tratifi cats (g rezes
littées) formats per l' alternan ça d e diferents nivell s d e
gelifractes o rd enat i am b matriu i d 'altres sense m atriu.
Aquests esbaldregall s foss ilitzen en m o lts casos els
dipòsits peri glacials anteri o rs i arriben a asso lir grui xos d e fin s a 1 m .

( l·otu : A uto r}

Sectors afectats pel glacialism e
La presència d e bl ocs erràti cs és la prova m és concloent d ' u na ocupació glac ial d e la va ll i, la m és impo rtant, l'exi tència d e du es fases ben m arcad es d'aqu esta
ocupació. La pri m era i m és ant iga i amb una penetració més gran h a d eixat el tes tim o ni d els bl ocs erràti cs.
La segona, m és recent i reduïd a ha creat la fo rm ac ió
glaciolacust re de la Pl ana. E ls bl ocs erràti cs es tan localitzats a gran alçad a din s els vessants de la vall (Costa
de la So lana, Bosc eg re) i arriben fi ns a la cota d e
1 700 metres. Es tracta ge neralm ent d e b locs subangu lo o de granit, d e dim ensio ns m ètriqu es i amb estat
fre c.
A part dels b locs erràti cs, també es trobe n altres
materials d'orige n glac ial , p erò incl osos a d in s un es
formacion de vess ant emin enm ent p eri glac ials. P arlem ara, d' una din àmi ca peri glacial qu e fun cio n à a
aqu es tes contrades amb poste ri o ritat a la retirada d els
glaços i qu e co nté i " retreball a" part dels tills d eixats
per la ge lera. Aqu es ts dipòs its estan co nstituïts per
B .(
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El v essant de la cu beta d 'Esterri
D es d e la m o rrena d e la Pl ana (1 540 m) fin s al
poble d e So n el fo ns ampl e d e la vall està recobert per
acumul ac io ns d e tills qu e qu ed en fo ss ilitzad es en els
marges per dipòs its peri glacial s d e vessant . Ai gües
avall d e So n l'ac umul ac ió d e till s'es tén p er to t el d es nivell p er o n la vall d e So n co muni ca am b la cubeta
d'Esterri . D e l'estudi dels afl o raments que es troben en
aquesta form ació podem distin gir les següents unitats:
a ) till subglacial: Localitzat a la zona baixa del vessant a
prop del riu del Tinter i per sota dels 1 100 m d'alçada. Presenta un a acumulació de blocs i còdo ls de granit i de pissarres fo rça alterats, rodejats per un a m asa
fo rmada per graves, petits còdo ls, sorres gro lleres i
una matriu escassa llimosa de color marró. Aspecte
compacte. La propo rció a certs indrets és de 20% per
als blocs i còdo ls i 80% per a la massa qu e els engloba. E n alguns afloram ents la m atriu esdevé més lutítica i es tro ben estructures d e sobrecàrrega com són
les lutites injectades a les fi ssures dels bl ocs alterats,
blocs englobats per lutites, nivell s de sorres i lutites
amb laminació deformada pels rocs qu e contenen,
etc. Fàcies de M elt out till segons D RE IMANIS, (1976).
La po tència o bservable és de 4 m.
b ) till supraglacial: E ls dipòs its es tro ben entre els
1 200 i els 1 400 m i só n perfec tam ent o bse rvabl es
als m arges d e la carretera d 'Es terri a So n . Es tro b en
blocs i còd o ls h etero m ètri cs d e pi ssarres apl an ad es
i granits su barrod o nits. E l granit es prese nta amb
un a pro po rció co nsid erabl e d 'exempl ars alterats
(50% ). La m at riu és llim o-so rrenca i abundant. N o
s'aprec ien estructures en el sedim ent . Fàc ies d e till
d 'abl ació . Po tència ob ervabl e entre els 2,5 i els 4 m .
E ls till s situ ats sota so rtints rocosos es tan recob erts
per esb aldregall s estratifi cats d ' 1 m d e po tència .
e) dipòsits de lutites i torbes : Situats a 1 390m d' altura
en el m arge d e la pi sta fo restal d e So n a Jo u es tro-
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ben un s petits tall s (0,7 m) amb lutites neg res recobertes per to rbes. Si aqu ests materials foss in més
extensos podríem pensa r en un a nova fase d 'obturació glacial de la vall de Son i situ ar a prop del pobl e
de Son unes zones glacio lac ustres.
El riu del T in ter travessa aqu ests sediments glacials i s'enca ixa en el substrat. D esprés de resseguir el
vessant arriba al fo ns de la cubeta d 'Esterri a on amb
el canvi de pendent i ajudat amb els apo rtaments provinents del progress iu desmantellament de tills construeix un con de dejecció (A lluvial fans) . El con de
dejecc ió s'i nicia als 1 100 m i arriba als 950 m a la zo na
distal. Té un rad i de 500 m .

Història geomorfològica
Després de la desc ripció per zo nes de les observacions geomorfològiqu es fe tes a la vall de So n passem a
sintetitzar tota aqu esta info rmació. A grupant la info rmació intentarem establ ir : a) una cro no logia rel ati va
de les d iferentes fases en què podem divid ir l'evolució
geomo rfo lògica del Quatern ari recent i en aq uest cas
en relació a les d ifere n tes fases glac ials registrades; b)
co rrelacio nar entre si els sed iments i for mes generats
per sistemes morfogenètics diferents i relac io nar-los
amb les fases glacíals establ ertes.
El relleu preglacial
No podem apo rtar en aquest treball gran cosa
sobre el tema. Difere nts auto rs assenyalen com a res-
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tes del relleu preglacial l'existència de superfíc ies
d 'aplanament grao nades i que co rrespondri en a antigues superfícies d 'eros ió posto rogèniqu es. GA RCIA
SAINZ, (1940) el qu al parl a d 'aqu estes superfíc ies a la
regió, data com a cretàciqu es les res tes situ ades a la
cota més baixa (2 400-2 500 m ) dintre de les qu als
incloem la superfície d 'aplanament del Pinetó. Altres
autors com SOLÉ i LLOP IS (1 947) presenten un a argumentació dife rent. Per a ells aqu estes superfícies só n
post-paroxismals, ja qu e és dífi cil d 'admetre qu e
siguin més anti gues tenint en compte que la zo na ax ial
també fou afectada pels moviments alpins. Si es troben
els nivells d 'aplanament més recents basculats i defo rmats, aqu esta defo rmac ió serà mo lt més intensa si só n
anterio rs al plegament alpí. Aqu esta tes i és la qu e en
diferentes precisions és acceptada actu alment.
Un altre aspecte del rell eu preglac ial és el d 'adm etre l'ex istència d' un a xarxa de drenatge pràcticament
igual a l'actual. Aquesta xarxa flu vial co nfi gurada
mo lts cops so ta la influ ència de l'estructura va ser
decisiva en la posterior localització dels circs i dels
corrents de glaç. El karst també degué estar evo lu cionat en època preglacial.

El glacialisme
A través de l'estudi de les fo rm es i sedim ents glacials podem es brinar les característiqu es de les gel eres
a la vall de Son i les seves relacions amb altres sistemes
mo rfogenètics . Mo ltes de les particularitats del glacia1(.(
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Sedim ents glacio la- Cons glacio flu vials
custres de la Plana de la Canal Fo rcada
de Son
i del riu de la Bo rda

Ac umulac io ns pe ri-

glac ia ls dels Plans dc
Campo lado i C an al
Fo rcada

Dipòsi ts peri glac ials
als vessa nts de la va ll
dc So n

Till del Pl a d'Es taró
Blocs erràti cs

Interglacial

Fig. 6 : Quadre resum de les formacions sedi ment ar ies c~c la va ll J~,.• So n

lisme a Son vénen de la seva característica de vall lateral dins el context regional d'una conca ocupada per
una gelera de vall important durant el Qu aternari.
Trobem les traces d'una única glaciació de la qual es
diferencien les següents fases:

Màxim glacial: Fase d'expansió
En aq uesta fase s'excaven els tres circs i les diferentes fo rm es d'erosió glacial que es tro ben a la vall.
El glaciali sm e loc al és constituït per una gelera de
c1rc (Canal Ll arga) 1 per dues ge leres de ll engua
curta que co nflueixen als pl an s d e Campo lado for mant una gelera de peu de muntan ya. Provinents de
la gelera qu e ocupava la vall principal es produeix
una doble penetració : a) per la vall de la Noguera
Pallaresa s' introduí un apèndix de glaç que ocupà la
va ll baixa de Son i deix à els blocs erràtics que es trob en a 1 700 m d 'alçada com a únics testimoni s; b)
p er la co llada del Pas del Coro es produí la tran sfluència glacial des de Cabanes que va sedimentar al
till del pla d'Estaró. Paral ·lel ament a les zo nes lliures
de glaç, els fenòmens periglacials i nival s (nínxo ls de
nivació) foren dominants. La presència de blocs
erràti cs a 1 700 m d'al çada en els vessants ens indi ca
un s grui xos de gel a la cubeta d'Esterri realment
importants, de l'ordre de 700 m ; la profunditat de
les sobreexcavacio ns a cub etes simi lars a la d 'Es terri
ens mostren valors qu e fan augmentar co nsiderablement la potència del gel. Per exemple, les cubetes de
H .<'.C:.
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Bono i Barruera a les vall s d e la Ribagorça tenen
unes excavacions de 213 m i 158 m, res p ectivam ent
ViLAPLANA i C ASAS, 1983) .

Màxim glacial: Fase d 'esta bilització
Es produeix un retrocés de l ~s ge leres seg uit per
una ll arga estabi lització. El retrocés glac ial provoca
un a di sminució notable del vo lum de la ge lera de la
vall principal, no així a les ge leres locals del mass ís
del Teso, a on les ge leres co ntmu en arribant als
plans de Campolado. Amb el retrocés deixa de funcio nar la transfluència de la co ll ada del Pas del Coro.
La gelera de Cabanes queda estabilitzada a uns 150 m
per sota de la carena a on es troba un a terrassa glaciofluvial (kame) al torrent del Breviari a 1 850 m
d'alçada. La penetració de la gelera de la Pallaresa
dins la vall de Son perd potència a s'es tanca a la
Plana (1 540 m) a on co nstrueix una morrena lateral
i produeix un llac d 'o bturació amb la posterior progradació sobre el llac de dos cons glaciofluvials. La
potència del gel a la cubeta d'E sterri fou de 600 m .
E l ni vell de neu s permanents al mas sís d el Teso es
situava a 2 150-2 200 metres.
Fase de retrocés glacial
La gelera de la Pallaresa deixa d'entrar a la vall de
Son. Amb el seu retrocés sedimenta part de la important acumulació morènica que recobreix el fons de la
vall i els vessants de la cubeta d 'Esterri. També les
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geleres locals del T eso acusen el canvi cl im àti c i retrocedeixen en d irecció als circs. U na petita estabilització
o petit avenç qu eda registrat p er la sed imentac ió d e la
morrena fronta l de l circ d 'Es tanyeres a 2 300 m . E l till
basal q ue es troba al fo ns d el circ d'Estanyeres és la
darrera manifestació glacial qu e tro bem .
La dinàmica periglacial j fluvio to rrencial qu e ha
funcionat paral· lelament al glaciali sme co b ra en aqu es t
període la seva màxim a empenta i estén els seus p roce os a totes les zones lliu res d efiniti vament d e gel.
La potència dels co l·lu vio ns i co ns de dejecc ió cal
explicar-la a partir de la in corpo ració de materials provinent del desmantell ame nt d'acum ulacions glacials.

Tardo glacial
De prés de la desa pari ció d e les ge leres es produeix una nova recu rrència glacial localitzad a a les
zone més elevades (circs, vall s altes), és l'ano menat
Tardoglacial. El p rod ucte més cl ar d'aqu est període és
la formació de geleres rocall oses (SERRAT, 1979). E ns
trobem amb unes co nst rucc io ns si tu ades sota important paret i en orie ntació N preferentment a o n es
combinen els processos glac ials (acu mu lació de neu i
gel) i periglacials (gelivació i gran acum ul ació de geli fractes ). El moviment d'aq uests aparell s p rové d e la

p las ticitat qu e provoca l' ex istència d ' un a massa d 'esbald regall s rod ejada per un a matriu de gel (gel intersti cial). Per les característiqu es de les geleres rocall oses
po d em d ed uir l'existència d' un clim a sec i fred al ll arg
d el T ardoglac ial. L'ex istència d 'aqu esta fase a la vall d e
So n qu ed a rep resentad a per la gelera roca ll osa d'Estanyeres (2 300 m ). La sobrepos ició d e la gelera rocall osa al d amu nt de la mo rrena fro ntal qu e es troba
tam bé en aq ues t circ ens mostra la ind ependè ncia d e
les du es fases glacials.

Postglacial
Aqu est període qu e entro nca amb la d inà mi ca
actual es caracteritza per un a combin ació de p rocessos
peri glac ials, nivals i flu vioto rrencials qu e crea fo rm es
noves o bé d egrada i mo d ifica el vo lum d e m aterials
heretats de períod es anterio rs. E l peri glac ialisme és
intens encara als ni vell s suprafo res tals i és el rector d e
la din àm ica actu al. T ambé s' incl o uen en aqu est
període els movi m en ts en massa d escrits.

Josep Ventura i Roca
F.r¡mp dl' Geomo rfolog tll Alp!!ld
Unt'1. ' ersaar de 8 ,lndww

TU I NOSALTRES TORNAREM AVESTIR
LES MUNTANYES DE VERD
MON1VERD vol endegar campanyes de repoblació forestal ,
salvaguardar masses forestals i crear, en definitiva, un esperit
cívic de respecte i de protecció de la natura.
La nostra darrera iniciativa és que cada nen «neixi amb un pi
sota l'aixella». Treballarem perquè les institucions ho facin
possible,isi no nosaltres mateixos ho portarem aterme amb la
teva coHaboració.
Tel. 2151415

Ap. Correus 5.242
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EVOLUCIÓ DE LA TOPONÍMIA
A CATALUNYA: SÍNTESI HISTÒRICA
I SITUACIÓ ACTUAL
Traducció al català d e la comunicació prese ntada a les "Jornadas d e T o ponimia" orga nit zade per I' Euskalt za india
(Real Academia d e la Len g ua Vasca) qu e es celebraren els dies 3, 4 i 5 d' abril d'enguan y

Per poder emma rcar el tema toponímic
a Catalunya cal conèixer, abans, el que van
representar dues fites co ncretes din s d e la
hi tòria del país.
En primer lloc, l'excursionisme, que a
Catalunya es va iniciar el 1876 amb la fundació d'una associació que va prendre el
uggesriu nom d'Associació Catalanista
d'Excursions Científiques, i, en sego n
lloc, el "fet cultural", tant des del punt de
vis ta de la cultura per se, co m des de la
necessitat de desenvolupament d'aquesta
cul tura com arevulsi u del genocidi a qu è
l'Estat l'ha sotmesa en diversos mo m ents
de la història.

L'e..x cursionisme
L'excursioni me a Catalunya, i ja des
dels seus come nçaments, no es va viure
nom és com una manera d e ga udir del
temp lliure, com un a forma d' es po rt o
d'e plai, inó que va intentar no rmalit za r
el estudis ap li cats a Catalunya, donant los, així, un ca ràcter d'universitat popular
en els seu dos vessa nts: les co nferències
d'una campa nya lin güíst ica, a partir de
I 91, i, a conti nuació, una sè rie de cursets,
impartits per figure de gran presti gi,
d'h istòria i literatura, de geo logia, geografia, botànica, arqueo log ia i folklore, per
una banda, i, per l'altra, el treball d ' investigació d 'aquestes mateixes àrees o bé d' altre fers culturals obl idats, amagats o obligatòriament sote rrats que, després, es van
concretar en publicacions ocas ionals i
periòdiques, algun a de les qual s encara
s'edita avui .
Va ser d'aquesta m anera com es va
començar a va lorar, per exemple, la masia,
és a dir, la casa rural aïllada de la Catalunya Vella, com a fe t arquitectò ni c que
s'integra, de forma natural, en la realitat
paisatgística que l'envolta, o com es va
prendre interès per altres temes com l'alpinisme, o per l'arqueologia, i per molts
altre encara.
1-l.C.G. n" 2 • ubdl UlSH • vo lum I

Però, sobreto t, va se r fent exc ursio ni sme, recorrent el país, com es van anar
coneixe nt els no ms dels se us llocs, dels
se us barrancs, de les seves se rres, de les
seves platges i, en fi, de qual sevol de les
m ani fes tacio ns del s se u pai satge. Per això
podem trobar relacions de topònims, a
partir de l'excursionisme, des de finals
dels egle passat.
En aq uest se ntit es podri a co nsiderar
com un a fita inical de la bibliografia to poními ca catalan a l'obra d'Artur O so na
titulad a Excursió a la muntanya de Montseny, que va aparèixer l'an y 1879,. ja que
posa un particular èmfasi en els topònims
de la zo na tractada al llibre, encara qu e no
sigui un es tudi topo ními c sin ó una guia de
muntan ya.
M és endavant, el 1880, l' Associació
d'Excursion s Catalana publicava l'o bra de
Salvador Sanpere i Miquel titulada Un
estudi de toponomàstica catalana, que , a
diferència d e l'a nterior, ja té un caràcter
es pecialitzat i ha estat el punt de partida
dels est udi s i les monog rafie qu e so bre
toponomàstica s' han anat desenvolupant
després.
Una o bra cabdal, i de referència ob li gada, va er la de J osep Balari i Jovany,
publicad a el 1899 amb el títol: Orígenes
históricos de Cataluña. Balari hi fa una
anàlisi de doc um ents pertan yents a la
Ca talun ya co mtal (seg les IX al XII) en qu è
intenta d 'es tablir l'etimologia i el significat dels topònims que co ntenen. Aqu es ta
obra és especialment destacable perquè
l'autor hi traçà unes línies metodol ògiques directrius per a l'estudi de la toponom às ti ca catalan a.

L'institut d 'Estudis Catalans
i la toponímia
Dintre de la recuperació cultural de
Catalunya que es va iniciar durant el segle
XIX amb la Renaix ença , i en bo na part
també en connexió amb el dese nvolupa -

m ent de l'exc ursionisme, la toponím ia va
assolir un ll oc destacat. La creació dc
l' In stitut d' Es tudi s Catalans l'any 1907 va
sup osa r la culminació d 'aqu es ta rec up eració cultural, so bretot en els aspectes dc la
norm alit zac ió lin güísti ca .
Així, la segona fita ineludibl e en aquesta
ressenya és la creació de l'Ofic ina dc
Topo nímia i Ono màsti ca de l' In stitut
d'Estudi s Catalans, l'any 1921. Aqu es ta
oficina, que va estar vinc ul ada a Josep M.
de Casac ub erta i mé s tard a j oa n Coro mi nes, va emprendre un ampli prog ram a
d ' investi gac ió top o ními ca co nsistent en la
realització d 'e nqu estes per a la recollid a
de no ms de ll oc, recol ·lecció dc mate ri als
gràfi cs , buidat de toponími a dc textos
antics, de p lànols, de cadastres, etc . La
tasca po rtada a terme se rviri a de base, més
enda vant, per iniciar la monumental o bra
t itulada On omasticon Catatonia> .
El 1936, la Societat Catalana de Geografi a, filial de l' In stitut d' Es tudis Catalan s, fundad a l'an y anterior, va publi ca r
un o puscle: Per al recu/1 dels noms de lloc
de Catalunya. Aquest o pu scle, recull un es
norm es bàsiques per a la notac ió fonètica
dels topò nim s així com unes in struccio ns
genera ls sobre la m anera de recollir- los.
La guerra civi l va supo sa r un col·lapse
de totes aquelles iniciatives posades en
marxa, tot i qu e en al gun s casos encara van
continuar fragmentàri ament a l'ex ili .
La represa d e la postgue rra

Després de la guerra civil, fin s als anys
cinq uanta, no es va n reprendre, incipientment, aque lles activitats. El 1953, la Societat Catalana de Geografi a, gairebé en la
clandestinitat, va publi ca r una co l·lecció
de no ms de ll oc relatiu s al term e muni cipal
de la Rib a i al terme municipal de Sant
Pere de Riud eb itll es, confegits per Jose p
lglés ies i Cristòfor Cardús, respectivament; al primer recull , s' hi in cloïa com a
ap èndix l'opuscle d'instru ccion s publicat
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l'an y 1936, amb la finalitat de potenciar la
seva difusió. Va er nova ment la Societat
Catalana de Geografia, el 1955, qui creà el
p remi Eduard Brossa, dedicat específica ment a promoure la recoJ.Iecció de no ms
de lloc dels termes municipals dels Països
Catalans, que va tenir una certa co ntinuïtat fi ns al 1975, en qu è es va co nvertir en
una co nvocatò ri a destinada a mo nografi es
comarcal .
També a la dècada dels cinquanta, co ncretament a partir de 1952, Joa n Coromines va reprendre intensivament les in vesti gacions, especialment el treball d e camp,
per a l'Onomasticon Catalonia? . L'Onom asticon Catatonia? es tà co nceb ut, tal
com diu l'autor mateix, co m " ... un extens
recull d 'onomàstica que registrarà i explicarà etimològicament tots els noms de persona antics i m oderns emprats dins el
domini lingüístic català (Catalunya,
atalunya ord, València, Balears i la
f ranja oriental d 'Aragó), així com tots els
nom s de lloc, perduts o v igents, situats dins
aquest territori; noms de lloc en el sentit
m és ampli del mot: noms de localitats
habitades, llocs dits (abstracció feta de la
seva importància ), noms de cursos d'aigua
o de llacs, noms d'accidents orogràfics, de
cases aillades, de grutes, de fonts, d 'arbres
de renom , etc. Ens hem decidit també a
afegir al domini ca talà la meitat nord de la
zona aragonesa de la prov íncia d 'Osca,
que estableix el lligam entre el territori
català i el domini de la llengua basca ... "
L'On om asticon s'havia co mençat l'any
1931 reco llint materials reu nits des de
1925 ; el període comprès entre 193 1 i 1939
va er d 'intensa activitat. A partir de l'any
1939, Coromines va treballar a l'exili , pel
qu e fa als docume nts, i a partir de 1952,
com ja hem dit, va rep rendre els treballs de
camp . Actualm ent, i pel qu e fa a les fitxes,
l'o bra està acabada i només fa lta come nça r- ne la redacció .
Durant la dècada dels cinqu anta es produei xen altres iniciati ves molt signifi catives, fo namentalment d ues: la primera, la
reco llida sistemàti ca dels noms de lloc dels
municipis del Camp de Tarragona, portada a terme per Ramon Amigó i Albert
Manent ; i la segona, l'intent del docto r
Anto ni M . Badia i Margarit de reco pilar el
que va anomen ar Corpus de toponímia
catalana, empresa que no va tenir co ntinuïtat i que, d 'al guna manera, co nv ergia,
pel que fa a plantejaments, amb l'Onom asticon del professo r Co romines.
A partir dels anys seixanta, i paral·lela-
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ment a l'excu rsionisme, que cada vegada
pren ia més força, i qu e no nom és va se r
refugi sinó tamb é un dels calius del nacionali sme catal à, es van produir dues iniciati ves més que marcari en la vida cultural
catalana pel fet qu e va n convertir-se'n en
aglutinant, sobretot una.
En primer lloc destaca la tasca portada a
term e pel doctor E nric Moreu-Rey, no
no més com a es tudiós de l' onomàstica,
si nó també com a impulsor de trobades de
perso nes interessades en la matèria ; trobades que van acabar propiciant la creació de
la Societat d'Onomàstica, qu e comentarem més end avant.
La sego na i titàn ica iniciativa va se r la de
posar en marxa, el 1968, la Gran Enciclopèdia Catalana, esforç qu e superava les
possibilitats no rm als de qualsevol editori al i que es va pod er po rtar a terme gràcies, so bretot, a la presa de consciència de
to t un po ble de la seva cultura i entitat
pròpia i al concurs co l·lectiu de la societat
catalana, en tots els o rdres: intel·lect ual,
tèc ni c, administratiu, financer i comercial; esfo rç que va unir intel·lec tu als de
totes les tendències po lítiques del moment,

tots plegats sota un a idea co muna : resca tar la cultura catalana.
Del projecte primitiu , so rgit d'una conversa entre Enric Lluch i Max Cahn er, de
traduir i adaptar una enciclopèd ia est range ra, es va passar a la definiti va idea del
primer equip de treball (fo rmat per Enri c
Lluch, Jo rdi Ca rbo nell , Josep M. Ferrer,
Joan-Lluís Marfany, Núri a Aramo n,
H o rtènsia C urell i Domènec Aguilar) qu e
la Gran Enciclopèdia Catalana hav ia de
ser -i cito el prò leg mateix de l' Enciclopèdia- " ... l'esforç d'una generació d'inteUectuals catalans per a crear una obra de
referència que correspongués a la present
situació cultu ral, social i econòmica dels
Països Catalans" .
Aquesta enciclo pèd ia, co m les qu e es taven en ús aleshores, recull totes les ciències, les arts, la hi stò ri a i les biografies,
però so bretot geografia, i de manera es pecial la geografi a dels Països Catalans,
posant èmfas i en la seva topo nímia, i co nvertint-se així en la font on, després, beuran la majo ria d 'aqu ells qu e, en endavant,
tractaran temes -o se ran usuaris- d e la
toponími a, ja que, com diu Jordi CarboIU
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neU al prò leg, "la fu nció lingüística de la
nostra Enciclopèdia aparegué des del
com ençam ent com un dels seus objectius primordials", i" hem parat esm ent a treure profit del nostre ric bagatge lexicogràfic a què
fèiem referència més amunt a fi d 'augmentar el lèxic inventariat amb m ots genuïns,
tant clàssics com d 'ampli ús regional" ; o
"quant als noms propis catalans, hem
modernitzat, tret d 'alguns casos, l'ortografza de noms i cognom s anteriors a l'establiment del registre civ il del segle XIX, i hem
regularitzat la grafza dels topònims. Quant
als noms propis no catalans, hem mantingut,
tret d'escasses excepcions les form es originàries dels antropònims i dels topònims que no
tenen forma catalana tradicional o moderna".
Co m un a es pècie de continuació
d 'aqu esta obra cal es m entar l'esfo rç de
compil ació de topò nims catalan s realitzats en el vo lum 19 de la G ran G eografia
Comarcal de Cata lunya qu e ha publicat la
m ateixa editori al Gran Eciclo pèdi a C atalan a entre els an ys 1981 i 1986.
El 1978 es va produir una altra iniciativa a
Catal unya: l'Editori al Mo ntblanc-Martín,
sota la di recc ió de j osep M . Puchades, va
crear el premi Josep Iglésies sobre o nom àstica catalana, i novament es va publicar una
gui a per a la compilació topo ními ca.
Finalment, el 1980, de la m à d'Enric
Mo reu- Rey, es va fund ar la Societat d 'Onom àstica, filial de l' Institut d 'Estudis C atalans, els o bjectius de la qual, enumerats a
l'article segon dels seus estatuts, són, en sínte i, els següents : fom ent de l'in ventari , l'estudi i la defensa dels no ms pro pis dels país;
coord inació de les activitats dels in vesti gadors locals; assessorament tèc nic d 'associacio ns o d 'individus interessats; establiment
de relacio ns científiques amb societats o
institucio ns similars; o rganització de col·loq uis i conferències sobre el tem a; recollida
de documentac ió i establiment de bibliografia; publicació d 'un butlletí interio r i, en
el seu cas, de mo nografi es especialitzades.
L 'àmbit territori al d'aqu esta societat és
I'à rea lin güística del català.
Pel que fa a la recollida de topo nímia
municipal, és de d estacar que el1980 s'havia reunit exhau stivament la topo nímia
d ' uns quaranta muni cipis, dels qu als, en la
m eitat d els casos, s' havia publicat la
monografia municipal.
La toponímia en la cartografia

de Catalunya
L 'apo rtació de l'exc ursionism e en la
recollida i d ifu sió d e la topo ními a s' ha
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ce ntrat es pecífi cam ent en dos àmbits: el
bibliogràfi c i el cartogràfi c. E n el primer
destaca la confecció de gui es excursio ni stes, i en el segon l'acti vitat s'ha desplegat
en di ve rsos camps
confecc ió d e m apes per encàrrec de les
mateixes entitats excursio nistes, amb
motiu d 'aplecs, m arxes de regularitat,
etc.
fo rm ac ió d ' un cercle, cada cop m és
gran , d e perso nes interessad es en la
matèria, cosa que h a perm ès d 'engegar
iniciati ves d 'editorials especialitzad es
en l'exc ursionism e (e ntre les quals cal
d estacar l'obra de les editori als Alp ina i
Mo ntblanc)
- interès per millo rar la cartografi a oficial
que es tava a l'abast en aqu ell moment.
La influè ncia de l'excursio nism e en
l'àrea cartogràfi ca, p el que fa a la topo ními a, va se r la progress iva fi xac ió es pacial,
és a dir, sobre el mapa, dels noms de lloc.
E ns tro bem , do ncs, davant el primer
intent, per un costat, de precisió en la localitzac ió i, per l' altre, de prese rvar aquells
topò nim s en perill de desapari ció.
T anm ateix, cal reco nèixer que la cartografia comunament usad a pels excursioni stes presenta un a limitac ió qu e pro vé de
les escales que es fan se rvir : fonam entalm ent I :20 000 i I :40 000, ja que la recollida exhausti va dels to pò nim s d ' un a regió
dem ana, habitualm ent, l'escala 1 :5 000.
T ambé s'ha de d estacar com a iniciativa
ge nuïn ame nt exc ursio ni sta la tasca de
co rrecció de la topo ními a d els m apes o fi -
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cials. E n efecte, tradi cio nalm ent la toponímia ha est at el men ys acurat d els as pectes en la ca rtografi a o fi cial d e l'Es tat espan yo l; en aqu es t se ntit, el desgavell ve de
llun y i arriba fin s als an ys vui ta nta. (L ' insigne geògraf Pau Vila es va referir co ncretame nt a aqu es t tem a en un a sèri e d 'a rti cles peri o dístics publicats el 1934 , en qu è
citava exempl es que, desg rac iadament, es
repetiran a la ca rtografi a d e les dècades
posteri o rs; el no mbre d 'erro rs recomptats
per mapa arrib ava al 65 % del to tal d els
topò nim s, tant per a l'escal a I : 100 000
com per a l'escal a I :50 000.)
La ja es mentada tasca d e co rrecció es va
centrar, bàs icam ent, e n els m apes relatius
a Catalun ya de la sè ri e I :50 000 del M apa
Topognífi co N ac io nal, de l' lnstitu to
G eografi co N ac io nal.
El primer antecedent di gne d 'es pec ial
esm ent es remunta a l'a ny 1954, i va consistir en la co rrecció d e 19 full s de l'es m entada escala, pertan yents al Pirineu i al Prepirineu . La tasca es va fe r per iniciati va d e
Lluís So lé Sabarís i la va po rtar a term e la
secció de G eog rafi a d el Ce ntre Excursio nista de Catalun ya i hi col·labo raren do tze
persones. E l treball es va presentar al li
C o ngrés Intern ac io nal d 'Es tudi s Pirinencs, 1954, però no va tenir p ro jecció en
la millo ra de la to po ními a dels m ap es d e la
cartografia de I'Estar.
El 1972 es va pro duir un a reac ti vació de
les tasqu es d e co rrecció qu e es va com ençar amb un bloc de quatre full s del MTN
1:50 000 qu e va n co nstitui r, m és endavant, el m apa comm emo ratiu d e l' exc ursio nism e català, qu e es va fer amb m o tiu
del ce ntenari d el CEC. Aqu est m apa, qu e
es va publica r el 1977, po t se r co nsid erat
com el p rimer m apa de I' Instituto G eografi co N ac io nal publicat amb la to po nímia catalana co rrecta, tot i qu e no pertan y ia a una sè rie ofi cial.
A principis de 1975 es va emprendre de
manera sistem àtica la co rrecc ió d el MTN
1:50 000 i hi co l·labo raren un dest acat
nombre d 'e xcursio ni stes,
estudiosos
lo cals i professo rs de catal à.
Progress ivam ent I' IG N va anar m ostrant, co m a mínim en les intencio ns, interès per res pectar la topo ními a autòc ton a.
E n aquest sentit, és impo rtant de reco rd ar
l'an y 1978, ja qu e suposa el co mençam ent
de la col·labo ració entre I' IG N i un grup
de perso nes, encapçalad es pel pro fesso r
Andreu Ro m à i Esp í, qu e va treball ar en la
co rrecció del MTN I :50 000. E n aquesta
m ateixa data es van emprendre, també, les
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tasqu es de reví ió de la sèri e 1 :25 000 del
Mapa T opog ràfi ca Nacio nal qu e s' havia
començat a publicar el 1975.
Un a.ltra fita va ser la contrac tac ió qu e, a
partir de l'any 1979, el Servei Cartogràfi c
de la Diputació Prov incial de Barcelo na va
fe r de la recollida de to pò nims, a escala
I :5 000, d 'algun es àrees de la província de
Barcelona.
Entre 198 1 i 1982, mitjançant dos convenis consec utius, la Corpo ració Metropo litana de Barcelona va enca rrega r a la
Uni versitat de Barcelo na la revisió de la
topo nímia de to t l'àmbit metro po lità.
Aques ta revisió va ser po rtad a a terme
per geògrafs, assesso rats per fil ò legs, que
van escollir co m a base de treball la sèrie
ed itada per la mateixa Corp o ració Metropo litana a escala I :2 000, perqu è la van
considerar idò ni a tenint en co mpte qu e
gran part de la revisió es faria sobre la zo na
urban a.
La nonnalització de la correcció
toponímica
En sessió plenària del Parlament de Catalu nya, del 2 d'octubre de 1980, es va encarregar al Consell Executiu de la Generalitat
de Catalunya d'obtenir de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans " ... la
llista dels actuals municipis de Catalunya,
amb els noms adaptats a la correcta ortografza i a la tradició catalanes".
El4 de fe brer de 1981 el "Butlletí Oficial" del Parl ament de C atalun ya publicava el "Pro jecte de Llei per la qual
s'aprova la llista dels noms oficials dels
mun ici pis de Catalun ya". A més a més de
la llista dels topò nims prò piament dita, hi
hav ia un a doc um entac ió ann exa qu e co nteni a un info rm e precedent a aqu ella llista
de la Secció Filo lògica i un a resposta de
l' Institut d'Estud is Catalans a la demand a
de reconsideració d'alguns dels no ms ja
fi xats. T anm ateix, no va passa r de projecte
de llei perqu è va se r retirat, després d' innombrables esmenes, el febrer de 1982.
A finals de 1981 el Servei C artogràfi c de
la D irecció General de Política Territo ri al,
de la G eneralitat de Catalunya, va posar en
marxa, mitjançant coHaborado rs externs, la
correcció sistemàtica dels full s del Mapa
Topografi co Nacional I :50 000 que, després, es va oficialitzar amb la firma d'un
conveni filial l'objectiu del qual era la incorpo ració de la toponímia als fulls del MTN,
di ns del conveni marc firm at entre l' Administració de l'Estat i l' Administració de la
Generalitat de Catalunya.

El 22 d 'abril de 1982 el Servei Cartogràfi c de la G eneralitat de Catalunya,
havent ass umit, com hem dit, la co rrecció
dels dulls del MTN I :50 000, i tenint
plena co nsciència de la necessitat de l' homogeneïtzació de criteris de tots aquells
equips qu e es dedi caven a la recollida de
topo ními a al territori català, va co nvocar
un a reun ió de totes les parts-tant de Catalun ya com de ]' Administració de l'Estatinteressades en el tema per debatre qu ina
seri a la millo r fo rma d'actuar en el do ble
àmbit del treball de camp i del treball de
gabinet imprescindibles en aquesta àrea.
Les persones co nvocades va n ser les
següents : Agustí d 'Ara na i Sagnier, directo r general de Política T errito rial; Anna
Bo rbo net, coJ.Iabo rado ra del Servei Cartogràfi c; Lluís C o lo mer, cap de la Secció
de D esenvo lupaments i Sistemes del Serve i Cartogràfi c; Enric Lluch, professo r de
Geografia de la Universitat Autò no ma de
Barcelo na; F rancesc Palo meque, professo r de Geografi a de la D elegació de Lleida
de la Facultat de G eografi a i Histò ria de
Barcelona; Albert Manent, directo r general d' Acti vitats Artístiqu es i Literàries;
Jaum e Miranda, cap del Servei Cartogràfi c de la Generalitat de Catalun ya;
Ramo n Mirava ll , cap del Servei T errito ri al
de la Co nselleri a de C ultura a T o rtosa;
Jul i Mo ll, ex-col·labo rado r de l'Enciclopèdi a Catalana i col·labo rado r del Serve i
Cartogràfi c; Aina Mo ll, directora general
de Po lítica Lingüística; Enric MoreuRey, secretari de la Societat C atalana
d'Ono màstica; Javier Munuera, delegat
de I' Institu to G eografi co Nacional a Barcelo na; Josep M. Puchades, director del
Serve i Cartogràfi c de la Diputac ió Provincial de Barcelona ; Andreu Romà,
membre del Club Muntayenc Barcelonès ;
Benjam í Sabiro n, cap del Negociat d'Edició Cartogràfic a i Publicacions del Servei
C arto gràfi c; Luis Sacristan, subdirector
de Levantamientos Topograficos y Mapas
de I' Instituto G eografi co N acio nal; Francisco Valdés, comand ant-cap de la C o misió n G eog rafi ca no 4 del Servicio Geografi co del Ejército a Barcelo na; Joan
Vilà-Valentí, directo r de la Secció de G eografi a de la Uni versitat de Barcelo na que
teni a, a més a més, la representació del recto r de la Un iversitat, senyo r Anto ni M .
Baqia i Margarit.
~n aqu esta impo rtant reunió es van
co ncretar les bases d 'actuac ió per a la sistematització de la recollida i el tractament
de la topo ními a de C atalunya; algunes de

les més impo rtants d'aqu es tes co nclusio ns
van ser :
qu e ja hi havia un a sèrie de treballs
mo nog ràfi cs que hav ien de ser tin guts
en co mpte per no fer tasq ues reiterati ves; en aqu es t sentit es reco rd ava qu e el
docto r Enri c Mo reu-Rey hav ia publicat
una bibliog rafi a ex hausti va sobre el
tema que calia f er servir co m a base de
co nsulta;
qu e la millo r es tructura per a la recollida
dels topò nims és la de terri to rialitza r els
equips perqu è la gent qu e co neix la
parl a de cada lloc pugui transc riure-la
co rrec tament ;
- qu e els equips de recollida de la topo nímia hauri en d 'estar fo rm ats, preferentment, per geòg rafs i fil ò legs;
qu e en la tasca podi en col·labo rar uni versitats, centres excursio nistes i eru dits locals o qu alsevol es tament amb
possibilitats de col·labo rac ió en el tema;
que la Generalitat de Catalun ya, a través del se u Servei C artogràfi c, crea ri a
un a ofi cina de co ntro l de la T o po ními a
que recolliria to t el materi al fac ilitat pels
estaments abans citats i que, alho ra,
actu ari a com a filtre per ho mogeneït zar
tota la info rmació .
Aquell mateix d ia, i a co ntinu ac ió
d 'aqu esta reuni ó, n'hi va haver un a altra
entre representats del Servi Cartogràfi c i
de I' Institu to Geog rafi co N ac io nal en qu è
es va parlar mo nogràfi cament de la toponímia del MTN I :25 000 i qu e co nsagrava, a partir d' aquell mo ment, la no rm alització d 'aqu es t tipus de reunio ns entre
represe ntants de to tes du es institucio ns,
reum o ns que encara avm es co nnnu en
fent.
La Llei de la toponímia i la de creació
de l'ICC
Entre els d ies 5 i 8 d'octubre de 1982 el
Parl ament de Catalun ya va aprova r du es
lleis qu e ens afectave n plenament: per un
costat la Llei de creació de l' Institut Cartogràfi c de Catalun ya (qu e encl o uri a l'antic Serve i Cartogràfi c de la G eneralitat, al
qu al al seu ento rn hav ia estat tras passada
la 5' Jefatura del MOPU , i el Servei Cartogràfi c de la Diputació de Barcelo na), i per
l'altre, la Llei "per la qu al es regul a el procediment per al canvi de no m dels municipis de Catalun ya" , amb la qu al qued ava
sense efecte el pro jecte de Llei esmentat
més amunt.
Aques ta últim a llei no ha tin gut una
influència tan directa en la topo nímia,
I U '.(;. n " :¿ •nl ll'iiiOHH·\'11Ium!
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com pretenia el projecte de llei anteri o r,
pel que fa a la correcta grafia dels noms
mu nicipals ja qu e, encara qu e s' hi cita l'encàrrec que en el eu dia es va fe r a l' Institut
d'Estud is Catalans, no es pot canviar el
nom de cap m uni cipi si, co m indica l'arti cle primer, " ... així ho acorda l'Ajuntament .. .".
A l'article segon s'i ndi ca qu e l'aco rd
municipal ha de se r enviat al D epartament
d e Governació, i a l'a rti cle terce r es diu
que "a proposta del Conseller c/e Governació, el Consell Executiu de la Gene ralitat resoldrà sobre l'acord municipal en un
termini de tres mesos. La resolució del
Consell Executiu podrà ratifi car l'acord
municipal o bé anuf.lar-lo però en cap cas
modificar-lo".
A la disposició transitò ri a es diu qu e
"mentre no sigui aprovat definitivament
el canv i, els municipis conservaran el nom
actual" .
Amb aqu esta llei, do ncs, es prese nta un
escull per a algu ns no ms dels municipis de
Catalu nya, ja qu e, per mo lt qu e a la llista
de l' Instit ut d ' Es tu d is Catalans es recoma ni un a grafia, si no l'accepta l' Ajuntament i, per tant, no la proposa per al ca nvi,
la Ge neralitat, sego ns l'a rticl e terce r d e la
llei, " ... en cap cas no pot modifi car-lo".
A parti r de l'aprovació d'aqu esta llei,
cada any es pu b lica al " D ia ri Oficial de la
Gene ralitat de Catalun ya" (DOG C) la
ll ista de ls noms oficials dels muni cipis de
Catalunya.
En la reun ió de l 22 d 'abril de 1982 entre
tots els estaments inte ressats en la to po ním ia, es va fer patent la necessitat d e no rma lització. Per això, l' Institut Ca rtogràfi c
de Catalunya, co m a impulso r de la qü estió, va creure co nvenient d e generar un
text que ana litzé d ' un a manera sistemàti ca, en tots els nivells, el procés d 'o btenció,
co rrecció i mecanització de la topo ními a.
Al mes de ma ig de 1985 veia la llum un
manual, publicat pel nostre Institut, titu lat: Toponímia i Cartografia: A ssaig de
sistematització qu e, pro logat per la Secció
Filològica de l' Institut d 'Estudi s Catalans, intenta verteb rar, so ta un s criteri s
un ificats, el t ractament de la to poními a
catalana dins el marc glo bal del procés ca rtog ràfic en el eus dos as pectes: el de
reco llida dels to pòn ims i la seva fi xac ió
ob re el mapa.
Aquest text marca una fita important
dintre de la bibliografia del tema per la seva
voluntat, com ja hem dit, de sistematitzar i
homogeneïtzar tot el procés toponími c.
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Situació actual
E l gran repte qu e en l'act ualitat té plantejat en aqu es t camp l' Institut C arto gràfi c
de Catalun ya prové de 1983, en co mençar
la recollida de la topo nímia per a la seva
ca rtografi a o rto foto, a escala 1 :5 000.
Aqu es ta és, se ns dubte, l'escala fo namental per a l'o btenció sistemàtica, d 'una
manera fid edigna, de qu alsevol topòn im
d el terri to ri , però la tasca és lenta perquè
l'obra es compo n d e més d e 5 000 mapes i
perqu è cal entrenar els recol·lecto rs tant
en el m odus operandi co m en la codifi cació
qu e perm eti el se u pos terio r tractament.
Per aqu est any 1986 i el següents hi ha
previst el màx im esfo rç en el tema de la
to po n ími a, ja qu e; a més a més d e la
co rrecció d 'un s cinquanta full s d el MTN
1 :25 000, hi ha un a programació per a la
realit zació d e l'o rto foto de Catalun ya a
escala 1 :25 000 que, tot i sent de la mateixa
escala que el MTN, pel fet de tractar-se de
ca rtografi a o rto foto , co mpo rta un tractament d ife rent ; a més a més d 'aqu es ts dos i,
fo namentalment, s'h a posat en marxa el
projecte de la recollida d e la topo ními a de
l'o rtofoto 1 :5 000 (amb un primer bloc de
1 000 exempl ars) que està previst de fe r en
un s qu atre o cinc anys, cosa que suposa
un a mit jana de cosa de 1 300 o rtofotos per
any.
Si tenim en compte qu e cada o rto foto té
5.2 km 2, ens ado narem de la magnitud del
projecte, dels equips d e treball de camp
q ue cal posar en marxa i dels equips de
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ga binet i del treball d 'e ntrad a de dades a
l'o rdin ado r.
Per altra b and a, és a punt de ser firm at
un co nve ni amb el Ministeri de la D efensa
perqu è, igual com anteri o rm ent s' hav ia fet
amb I' Instituto G eografi co N ac io nal,
to tes les sè ri es d e ca rtog rafi a milit ar,
fo nam entalment les esca les 1 :50 000 i
I :25 000, po rtin la seva to poními a, pel
qu e fa a Ca talun ya, amb un a o rtografia
co rrec ta.
C reiem, d o ncs, qu e el mo ment, pel
qu e fa a la top o ními a a Ca talun ya, és
falag uer p erqu è, finalm ent, s' ha aco nseguit qu e l' Admini strac ió ass um eixi pl en am ent la necess itat d e refl ec tir aqu es ta
realitat i alh o ra d e do tar- la no no m és
d ' un a co nscie nciac ió co l·lecti va i d e la
literatura necessà ri a, ans d e la infrastru ctura p ertin ent, a to ts els ni ve ll s (t reball d e ca mp, treb all d e ga bin et, m ecanit zac ió p er a la seva pos teri o r integ rac ió
en un a b ase d e d ades geog ràfiqu es , etc.),
qu e perm eti entreve ure, en un futur
immedi at, l' Ar xiu d e T o po ními a d e
Ca talun ya; ar xiu qu e, p er altra band a, i
ja din s d e l'es m entad a b ase d e d ad es geogràfiqu es, ha d e se r ca paç d e do nar respos ta no no més en la fo rm a d e pures i
simpl es llistes d e to p ò nim s, sinó a la
situ ac ió d e cad asc un mitj ança nt les seves
coo rd en ad es UTM, així com la seva categorització qu e perm eti un a ex tracc ió
au tomàti ca en fun ció d e l'escala tractad a.
N o crec qu e, després de més de ce nt
an ys de la primera publicació so bre to po ními a a Catalun ya, es ti guem tancant un
cicle, sinó, altrament, apro pant-nos a la
po rta que ens perm etrà entreveure un
altre cicle amb més poss ibilitats i o n, prenent la topo ními a co rrectament establerta
com a base, siguem capaços d ' ident ifica r
sense dubtes , i au tomàti cament, qu alsevo l
lloc del terri to ri.
Permeteu-me qu e amb aqu es ta co nfi ança fo rmuli els meus vo ts perqu è, des
de totes les autono n.,"i es de l' Estat, siguem
capaços de prendre co nsciència, i alh o ra
mes ures, per recollir com abans mill o r
aques ta part fo namental de la nos tra cul tura que és la topo n ími a, abans qu e ens
deixin els nos tres vell s i qu e els nostres
joves aband o nin el camp.

Benjamí Sabiron i Herrero
Lli cenciat en Geografia
Cap de l Servei de Producció Cartogràfica
de l' Institut Cartogràfic de Catalunya
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lA UNIVERSITAT CATALANA D'ESTIU

Entre els dies 14 i 24 del mes d 'agos t del
1985 e va celebrar a Prada de Co nfl ent, a
la Catalunya Nord, la XVII edició de la
Universitat Catalana d'Estiu .
Malgrat els problemes qu e sembl aven
existir a prio ri amb la rece ntm ent est renada institucionalització d e la dita U niver itat, la veritat és q ue l'èx it d 'i nsc ri ts va
obrepa sar totes les possi bles ex pectatives i le eccions que ofe ri a l'o rganització
es van veu re fo rtame nt co nco rregud es per
un gran nombre de parti cipants.
La U.C.E. s'estru cturà en cinc gran
. blocs: seccions, ta llers, co nfe rències,
debats i reunions científiqu es i professionals. Les seccions es realitzave n al matí,
entre les quals podem destacar- ne algun es
dedicades a temes de Li teratura, Hi stòria,
Iniciació als Països Catalans. E ls Tall ers,
desenvolupat majo rità ri ament a la tard a,
abordaven aspectes mo lt d ive rsos, des de
la hi torieta gràfica fins al desco briment
de la flo ra del Canigó , passa nt per danses
popu lar , vídeo, etc.
La secció de Geografia qu e es tava coo rdinada pels professo rs Joan Becat, C li ment Picornell i J oan- Pere Ge nsana va
constar d'une confe rències, d ebats de
tipu teòric i d'una part de realitzacions
pràctique . El programa de la secció es va
estructurar de la ma nera següent :

Les co nfe rències i d ebats es realitzave n
als mati ns, so ta el títo l ge nèric de " La
Geografia de ls Països Catalans av ui i l'a mp liació de la C.E.E.". Va co nstar de la prese ntació successiva de cad a país català,
amb els as pectes hum an i eco nò mi cs
ac tu als, els pro blemes a resoldre i les
po tencialitats. E ls temes va n ésser dese nvo lupats per J oan Becat (And o rra i Catalunya
o rd ), C liment Pico rn ell (Illes
Balea rs), M arc-Aureli Vil a (Principat) i
Anto ni Royo (País Valencià).
La pa rt pràcti ca va co nsta r d ' un a introdu cció a la teledetecció, a la utilització de
la fotog rafia aè ri a i a la ca rtografia. Es
dese nvo lupava ge neralment a les ta rd es i
fo u co nduïd a per Jo an Becat i Joa n- Pere
Ge nsana. Paral·lelament es va fe r un a
interpretac ió i es tudi del terreny en un a
petita zo na del Co nfl ent ; a partir de la
fotog rafia aèri a i d e les d ades recollides
di rectament en un a so rtid a d e ca mp de
mi tja jorn ad a es va po der realitzar un
mapa de vegetac ió de la zona es tudi ad a.
El darrer di a del curs e va aprofitar per
fe r un balanç de la secció de Geog rafia,
q ue val a dir qu e fo u altament positiu , i es
fere n apo rtacio ns d e cara a l'o rga nització
d 'aq ues ta secció en l'edi ció de la Uni versitat de I'any 1986.
Si no hi ha canvis, i les p rev isio ns qu e
s'han fe t só n possibles, l'any vinent les
co nferè ncies i debats de tipu s teò ri c es taran enfocad es a es tudi ar els pro bl emes qu e
provoca el turi sme arreu dels Països Catalans (desastres ecològics, plans parcials,
diferè ncies entre el turi sme de mun tan ya i
el del li to ral, ...). La gran novetat vindrà
do nad a per l' intent de co nve rtir la part
pràc ti ca d e la secció d e G eografi a en un
dels T allers de la Uni ve rsitat Catalana i
do nar- li auto no mi a prò pi a, la qu al cosa
signi ficarà po der dedi car-li un majo r
nombre d 'ho res. Aqu es t T aller de G eografia co nstari a d ' un co neixement fisic de
la Ca talun ya N o rd , ja sigui la seva geomorfo logia, la seva vege tac ió o qu alsevol
alt re as pecte geog ràfi c d 'aqu ell a zo na, i
inclouria el T aller de D escobriment de la
Flora del Cani gó, qu e enguany va fun cionar am b entitat prò pi a.
Aqu es tes só n les previsio ns qu e . els
alumnes de la XVTI Uni ve rsitat Catalana
d'Estiu và rem pro posa r per a l'edi ció de
l'any q ue ve, tot es perant qu e la signatura
pe r pa rt dels recto r de to tes les U ni vers itats dels Països Catalans de do nar supo rt a
la Univers itat de Prad a li otorgui tamb é un
caire acadèm ic qu e se rve ixi co m a co m pl e-

ment d els es tudi s univ ersitari s o b é qu e
es p ero ni a qual sevo l p erso na interessad a
en la geog rafi a a l'à mbit d els Països
C at alan s.

Montserrat Almirall i Martin
i Arm and Güell i Mirabet
Estudiants de Geog rafia
Universitat d e Barcelo na

A

IXCONGRÈS
DE GEÒGRAFS ESPANYOLS

Entre els dies 16 i 19 de desembre del
1985, fou celebrat a Múrcia el " IX Co ngreso de Geógrafos Es paño les" que o rganitza cada dos an ys l'" Asociac ió n de G eógrafos Españoles"; l'anteri or s'havia celebrat el setembre del 1984 a la Universitat de .
Barcelona. Les sessio ns fo ren realitzades als
locals de la facultat de Lletres de la Uni ve rsitat de Múrcia i l'organització local recai gué en els tres departaments de Geografi a
d'aquella Fac ultat; no més l'acte d'in augurac ió o fi cial fo u fet al saló d 'actes de la
Caja de Aho rros d e Alica nte y Múrcia.
A ssistiren un s sis-cents geòg rafs d e to t
l'es tat qu e hagueren de di stribuir-se entre
les sess io ns diverses i taul es. rodo nes ; tots
els in sc rits reberen amb la docum entació
la publicació d e totes les co municac io ns
presentades.
D o nad a l'è poca d e l'a ny, en ca n vi,
hag ueren d 'ésse r suspeses les exc ursio ns
per la regió qu e hav ien es tat previstes.
Les sessio ns fo ren di stribuid es en cinc
po nències diferents:
La primera, sobre la didàctica de la Geografi a i els seus plantejaments teò ri cs i
pràctics, fou desenvo lupada pels pro fessors P EDRO PLANS i Jost: SANCHEZ de la
Uni versitat de Múrcia, i AGUSTIN H ER·
ANDO, de la de Barcelona.
La sego na, dedi cada a l'estudi d els
es pais periurbans, fo u la qu e rebé un
ma¡or nombre d e comunicacions ; la
IU._' .( ; . rt" ~ ·u l.JI' il
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desenvo luparen els professo rs M ANUEL
V ALE ZUELA, de la U ni versitat Autòno m a d e Mad rid, i j osl': L UIS A NDRIOS,
de la de Múrcia.
La tercera dedi cad a a l'o rd enació de
I' espai d avant els riscs naturals fou presentada pels pro fessors F RANCISCO
CALVO de la Universitat de Múrcia, i LUIS
M. A LBENTOSA, de la de T arragona.
- La q ua rta fo u d edi cada a l'estudi d el
clima i de la vegetac ió als do mini s à rid s i
p resentada pels professors j osl': M .
R UBIO, de la Universitat de Sevilla, i
j ost: J. CAPEL, de la de Múrcia.
I la cinquena i darrera, dedicada a l'estudi de les rambl es i dels barrancs com a
mode l de l'eros ió m editerrània, fo u
p resentad a pels professo rs VI CENÇ
MAR IA ROSSELLÓ i j UAN M ATEU , tots
dos de la Universi tat de València.
Aq uestes sessio ns fo ren completades
am b tres taules ro do nes, un a sobre els
impactes espac ials de les activitats extractives, m anti nguda pel professo r FRA CISCO Q UI ROS de la Uni versitat d' O viedo;
un a sobre la situació actual i les perspectives de la investi gació geogràfica, m antin guda pel p rofesso r j OAQUI BOSQUE, de la
U ni vers itat Co mplutense de M adrid , qu e
clogué el col· loqui ; i un a terce ra so bre els
p roblemes refe rits a l'aigua a Esp aña,
mant inguda pel p rofessor Alfredo Mo rales de la Unive rsitat d ' Al acant.
També els d ies del col·loqui fo u celeb rada l'assemblea anu al de l' A GE que,
entre d 'alt res coses decid í de celebrar el
p róx im col·loqui , que ja se rà deno minat
cong rés, a Sa ragossa, el 19&7; fo u fe t el
can vi precept iu de la junta, have nt recaigut la pres idència en el professor A NT010 LOPEZ Ü NTIVEROS, d e la Uni ve rsitat
de Cò rdova.
En co njunt les sessio ns del col·loqui
fo ren seguid es per fo rça públic, però tan el
nivell de les co muni cacio ns (afectades
quasi totes de "cu rric ulism e") co m el d 'algun es po nències res ultà fo rça baix, m ent re qu e les di scussio ns no pogueren assolir
gaire interés.

El primer co ngrés hav ia estat ce l·l ebrat
el 1982 i ja n'han es tat publicades les actes
amb el text de to tes les po nències i comunicacio ns (AA .VV ., E l pla de Barcelo na i
la seva hi stò ri a, Ed . La M agra na, I.M .H .,
Barcelo na, 1984 ).
Aqu esta sego na edició fo u o rganitzada
en cin c po nències diferents .. . La primera,
estava dedicad a a la demografi a i la societat i en ell a actu aren co m a po nents CARME
BATLLE, hi to ri ado ra, qu e tractà els as pectes del c reixem ent demog ràfic urbà du rant
la baixa Edat mit jana; PI LAR LOPEZ, hi toriado ra, desenvo lupà el tem a de l'es tructura famili ar i el ca nvi d em ogràfi c entre els
an ys 1516 i 1857; i ISABEL P UJADES, geò grafa, parl à de l'ex pansió dem ogràfi ca de
la ciutat entre 1857 i 1980 ; to tes tres subpo nències traça ren els cicles de fo rm ac ió
de la po blac ió metro po litana, qu e fo ren
completats parcialm ent pe r un a sè ri e d e
co muni cacio ns al tem a ge ne ral.
La segona es ti gué d edi cada a les activitats econò miques . E n prim er lloc actu à d e
po nent ANTO I RI ERA , histo ri ado r, qu e
traçà un qu adre interessant so bre les activitats d ive rses de ls segles X li a X V ;
M ANUEL A RRANZ, histori ado r, presentà
l'evolu ció del sistem a gremi al a la ciutat
m anu fa tu re ra; i CARME M ASSANA, eco no-

li

CONGRÉS
D'HISTÒRIA URBANA
DEL PLA
DE BARCELONA
5, 6 i 7 de desembre de 1985
Segona Comunicació

11 CONGRÉS D 'HISTÒRIA
URBANA DE BARCELONA

Organ itzat des de l' Institut Muni cipal
d' H istòria de la ciutat de Barcelo na fo u
cel-lebrat els d ies 5, 6 i 7 de desemb re del
1985 el " 11 Congrés d ' Histò ri a del Pla de
Barce lo na".
I{ , ( ', C: . n ·.: ~· n lwiiiUHH•vll luml
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mi sta, presentà les relac io ns entre ciutat i
indústri a a co m ençaments del segle XX;
to t un seguit de co muni cacio ns compl etaren aqu es ta presentac ió .
La tercera po nència es ti gué dedi cada a
l'estru ctura de l'espai. AL BERT GARC IA i
M ANUE L GuARD IA, arquitectes, presentaren els ca nvi s es pac ials ex perim entats per
la ciutat entre els an ys 1516 i 1859;
M ANUEL T OR RES, arquitecte, es boçà la
for mac ió de la Barcelo na m etro po litana a
partir de la planificació urbanísti ca.
C o muni cacio ns parcials compl etaren
aqu es ta visió de les t ransfo rm ac io ns es pacials urb anes.
La qu arta po nència fo u dedi cada als
aspec tes po lítics i id eològics. JOSEP M AR IA
T o RRES, hi sto riado r, ex plicà la constitu ció i els ca nvis d el règim muni cipal bo rbòni c; M AR INA LOPEZ, hi sto ri ado ra, parl à
de la co nstru cció del muni cipi libera l; i
F RANCESC RocA, eco no mi sta, parl à d e la
qü es ti ó del bloc urbà durant el segle X X .
Les comuni cacio ns compl etaren la visió
dels as pec tes admini stratiu s del règim
municipal barcelo ní.
La cinquena i darrera po nència fo u dedicada a la m etodo logia i les fo nts d 'estudi , i
constitu í un a veritable presentac ió de conclusio ns sobre les tasqu es i discussio ns del
col·lo qui . M ANO LO SANCHEZ, histo ri ado r,
es referí als aspectes de l'època medieval,
RAMON GRAU, geògraf i historiador, als de
l'època modern a, i M ERCt T ATJER, geògrafa, als de l'època co ntempo ràni a. M AR INA
LOPEZ presentà les conclusio ns sobre les
fo nts per a l'estudi de la histò ri a urbana de
Barcelo na i A LBERT GARC IA i M ANUEL
G uA RDIA i RAMON GRAU exposaren l'evolució i situació actual d 'un a disciplina poss ible d 'histò ria urbana. Un debat clogué les
sessio ns d'aquest segon co ngrés que fo u
seguit amb interés per un públic no mbrós i
interdisciplinari qu e o mpl í el local de la casa
de l' Ardiaca.
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Fotogrametria

1.1.- TITOL:

Ló pez-Cuervo i Estevez,
Serafin

1 .2.- A TOR:

1.3.- TRADUCfOR:

o hi ha

Manual of Remote Sensing.
Second Edition. li vol.

Rem o te Sensing a nd I mag e
I nterprctation

Remote Sensin g fo r

Co lwcll , Ro bert N.

Tho m as M. Li ll csand,
Ra lph W . Kicfcr.

Soi l Conservatio n Soc icty o f
Am cri ca (d iversos).

No hi ha

No hi ha

N o hi h a.

Reso urce Manageme nt

1.4.- PAlS:

Espanya

Estats Units

Estats Units

Estats Units d'Amèrica.

1.5.- ANY D 'EDICIÓ:

1980

1983

1979

1982

1.6.- EDIT ORIAL:

EGRAF, S.A.

Am erican Society

John Wiley
So ns, Inc. New York.

C h ri s J. Jo hann sen
James L. Sanders.

of Ph otogrammetry

and

1.7.- I SB

84-300-2559-6

0-937294- 41 - 1 (V I)
0-937294- 42 - X (V2)

0-4 7 1-02609-3

0- 935 734-08- 2

2.1.- FORMAT:

24 x 17 cm

26 x 18

17 x 23

6 x 18 cm .

367

2 724

612

665

Bona, molt didàctic-a.

V ariabl e sego ns els auto rs;
en general, bo na.

2.2.-

O~ffiRE

DE

PÀG INES:

3.1.- LLEGIBlliTAT:

Bona.

o rma l, és un manua l pen -

sat com a ll ibre de co nsu lta.

3.2.- ESTRUCfU RA
D EL LLIBRE:

Es divideix en 16 capíto ls
cadascun dels quals fa referència a un te ma co nc ret de la
fotogrametria.

Manca una es tru ctura jerar-

quitzada d els di fere nts apartats i subapartats.

El primer volum dedi cat a les
bases teòriques, a la descripció de senso rs, tèc niques,
bases fís iques. El segon
vo lum s'aj usta a o ferir en I O
capítols les principa ls aplicaCI Ons.

Deu capítols o rd enats pe r
grans temes d'estudi , comença nt pels cleme nts bàsics d e
la fotOgrafia aè ri a i aca bant
amb la pe rcepc ió remo ta dc
l'espai. Sobretot es remarquen els aspectes pràctics.
Acompleix l'objectiu d c l'en-

Di vidit en deu parts, i cada
pa rt en 3 a 6 ca píto ls.
Aqu ests co rres po nen als
esc rits d e Ics po nències de la
conferència qu e donà o ri gen

al ll ibre.
La prim era part és introductò ria. Les c in c següe nts d eta-

senya m ent bàs ic indispensa -

ll en apli cac io ns de la percep-

ble de la percepció remota.

c ió re mo ta a través d'àmbits,

el s tres següents ho det allen
per secto rs econò mics. La
te rcera part d o na una visió

dc futur a pa rtir dc tres
exemples reals.

I U ·.( ;. u " :! • l d H'ii!DHri•\(l i Unl l
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3.3.· REALITZACIÓ
GRAFICA:

4. 1.- BffiLJOGRAFIA:

Bona, tan en qu alitat com en
qu antitat. Inclo u esqu emes,
gràfics, perfils, m apes, fo tografies, pl àno ls ..

És un a o b ra gràfi ca, 2 072
il·l ustracio ns, to tes referides
al tex t, no hi manqu en grafics expli catius.

Els gràfics i els esquem es
mo lt be, la fo tOgrafia B/ N
be, sobretOt els parell s cstereoscòpics incl osos, l' il·lustració en colo r no té la
m a t CI X3 qu alitat 111 correspo ndencia amb el text.

Bre u, però de diverses nacio-

A la fi de cad asc un dels 36
capíto ls hi ha una ex tensa
bibliografia, rec ull d els estu dis més 1m portants de ls
Estats Units amb poca incidència dc treballs fets a
Europa.

Selecció c u rta i bo na dels
poss ibles textos o n ampli ar

nali tats . Si tuada a la fi de

cada capíto l i actualitnda a
l'any 1976.

4.2.-

OTES:

Abse nts.

o n' h i ha.

la in formac ió, s'incorp ora a

la fi d e cada capíto l.

N o n ' hi ha, totes les explicacJo ns necessan es só n

lll CO J"-

po rades al text.

5.

- co

CE PTE:

6. - VALORACIÓ
GLOBAL:

Inic iació als diferent 'i temes i
tècniques d'apli cació pràctica d c la fo togrametria.

Bon manual. Obra bas ica
di rigida, especialment, a tots
aque lls q ue s'inicien en
aques ta disc iplina.

És un llibre dc consulta, q ue
resu meix l'es tat de la percepció re mo ta als Estats Units.
Cal co nsid erar- lo com un ll ibre de capçalera per a p rofessors i professiona ls.

El mi ll or ll ib re pub li cat fins
el mom ent.

És un manu al per un curs

d'ini ciac ió a la percepció
rem o ta, és un curs pensat per
emmarcar- lo d ins d e di fcrents cam ps d 'estudi d e la

Abundant, relacio nada amb
el text i comentada.

Exte nsa . Referències b ibli ogràfiques i al final d c cad a
capita l. Esse ncialme nt entre
1975 i 1982, en anglès i d els
E.U.A .

N o n' h i ha, no més hi ha rcfebibliogràfiq ues al
fin al d c cad a capital.
rènci cs

La percepció re m ota, po t
provenir dc les d ad es ncccssà ries per a respo ndre a la
necessitat d'in formació actu al
sobre els recursos?.

terra,

geologia, geografia,
agricultura, botànica.
Un bon manual pe r alumn es
de qualsevol d 'aq uestes ciències d 'estudi d e la terra, no és
massa uti l als p rofess io nals
del tema.

T ex t d c referència destinat a
to t ho m e qui treba lli en l' in venta ri i l'admini st ració d c
recursos, i bo n t ext per a
estu dia nts qu e curs1n pe rcepc ió re mo ta .

tU ·.<:.
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LA ALPUJARRA ................................................................................................................................ .
Este articulo realiza una descripción actual de la comarca andaluza de la Alpujarra a partir de un an:ílisis histórico.

} Dt1quiu Bosque Maure/

ANTON VAN DEN WYNGAERDE.
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A SU OBRA ..
. .. ..... u... ...... .
La autora presenta unos primeros resultados de una investigación mas amplia sobre la
persona y la obra del artista flamenco Anton van den W yngaerde (1492?-1572?).

Momscrrat Galera i Monegal

EN TORNO AL PROYECTO DE COMARCALIZACIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCIA .
El autor presenta sus reflexiones en torno al proyecto de división comarcal de Andalucía
aprobado por la junta de Andalucía en 1983, a partir de un encargo realizado por el
Ayuntamiento de Huércal-Overa.
u.

••

••••

••••••••••

•••••••••

•

•••••

•

Diego Comptin Vdz. quez

•

LAS TENDENCIAS RECIENTES EN LA GEOGRAFIA HUMANA
BRITANICA : INICIOS ;
FRAGMENTACIÓN Y REUNIFICACIÓN ·············u············· u................................. .
El articulo constituye una revisión crítica de la Geografia humana brit:ínica reciente, en
la que se po ne de manifiesto la compie¡ïdad y diversodad de puntos de vista coexistentes
y la tendencia creciente a la interdiscip inaridad .

Aflan \tfil/ia ms

ASPECTOS DEL MODELADO GLACIAL
Y PERIGLACIAL EN EL VALL E DE SON ...................... .............. ....... ...............
El presente articulo aborda el estudio geomorfológico de un valle J?irenaico (Valle de
Son/ Pallars Sobirà) con especial atención a la morfologia glacial y ren glacial que en él se
encuentra. El valle de Son es un valle lateral afluente de la Noguera Pallaresa, lo que propició
la penetración en el Valle del glaciar princi pal , con la consiguiente sedimentación de
materiales.

j oSt•p Vo1t11ra i Roca

u.

EVOLUCIÓN DE LA TOPONIMIA EN CATALUNYA :
SINTESIS HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL
El autor presenta la evolución del estlldio y tratamiento de la toponimia en Catalunya
destacando los puntos que considera principales o caracteristicos; desde el excursionismo
hasta el momento actual en que se lleva a cabo la recogida masiva por parte del In stitut
Cartogràfic de Catalun ya.

Benjamí Sa bir-ort i H t•rrt•ro

INFORMACION ES
Info rm aciones de reuniones de tipo geogr:ífico diverso.
BIBLIOGRAFIA
An:ílisis de cuatro libros sob re fotogrametria y teledetecció n.

LA ALPUJARRA ··· ···········································u·········· . ··········u·············································
This article makes a current descriptio n of the area of La Alpujarra in Andalucía, starting
from an historical analysis.

} atUfiiÍn

u

ANTON VAN DEN WYNGAERDE.
A FIRST APPROACH TO HIS MANUSCRIPT WORK
The author presents the first results of a more extensive investigation about the person
and work of Flemish artist Anton van den Wyngaerde (1492 ?- 1572?).

Momscmu Galera i Mom·gal

A BO UT THE ANDALUSIA COUNCIL PROJECT
OF REG IONAL TERRITORIAL DIVISIÓN ...
The author presents his reflexions about the regional territorial divison project af Andalusia
approved in 1983 by the Andalusia Council, starting from an assignament made by the
municipal government of Huércal-Overa.

Du•go Compti11 Vtiz qu ez

NEW TRENDS IN BRITISH HUMAN GEOGRAPHY:
BEG INNINGS, FRAGMENTATION AND REUNIFICATION
..... .
This article is a critica! review o f recent British human Geography, which exposes rhe
complexity and di versi tv of coexistent points of view related to tliis field and the growing
tendency to interdisciplinarity .
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SOME ASPECTS OF GLACIAL AND PERIGLACIAL
MODELLING IN THE VALL DE SON . ..... .. ..... ...
. .. .
.
The present article treats the ¡;eomorphological study of a Py renean valley (Vall de
Son/ Pallars Sobirà) with a specoal attention to the glacial and periglacial mo rphology we
can fi nd in it. The vall de Son is a lateral valley tributary of the Noguera Palleresa; this
situation permitted the penetration of the mainglacier into rhe valley, wirh rhe consequent
sedimentation of materials.
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TOPONYMY EVO LUTION IN CATALONIAHISTORICAL SYNTHESIS AND PRESENT SITUATION
. . ..
The auth or present s the survey and treatment toponymy evo lution in Ca taloni a
emphasyzing the main po ints from the !ast quarter of the century to the present times in
whoch the massive survey is made by the Institut Cartogràfic de Catalunya.
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