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Subscriptors "en formació" (16 a 24 anys) 
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ANNEX 

•CoUaboracions i articles: La «Revista Catalana de Geografia , dóna acolliment als 
seus coJ.Iaboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en 
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avenç de la geografia i les 

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

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

seleccionats pel seu consell de redacció 

• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la 
«Revista Catalana de Geografia , 

Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209, 
telèfon (93) 218 87 58 . Tèlex: 98.471 ICCB 

• La << Revista Catalana de Geografia , és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la 
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre 
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d 'arreu del món en català. 
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i hi han d'incloure 
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'il·lustració 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 són 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 6 s'inicia el tercer volum de la segona etapa d'aquesta 
Revista Catalana de Geografia; hom completa així els primers dos anys i 
sembla que es pot considerar que aquesta publicació ha arribat al nivell de 
regularitat desitjable. Un editorial no és el lloc més indicat per a fer balanç 
de l'orientació i dels resultats que els desigs d'innovació del panorama 
geogràfic de Catalunya cercaven, però sí que ho és, en canvi, per a encoratjar 
novament els lectors que en facin aquest balanç, i que fent-lo, facin la 
Revista més seva. Un dels desigs de renovació és justament el de dotar els 
professionals i afeccionats a la Geografia i la Cartografia i a les Ciències 
de la Terra, en general, d'un òrgan de comunicació i expressió. Llur secció de 
cartes al director o els articles i contra-articles a publicar n'ofereixen 
aquesta possibilitat. 

Aquest número 6, publicat el darrer trimestre de 1987, any de l'aprovació 
de les lleis d'Ordenació Territorial de Catalunya, és dedicat, en gran part, 
a la reflexió geogràfièa sobre la Divisió Territorial, tal com s'anunciava a 
l'editorial del número 5. Una reflexió geogràfica que, volgudament, vol 
estar a nivell de l'elaboració científica, lluny de la contingència política i 
de l'anècdota. Així es presenta l'article del professor ]uan-Luis Klein, de la 
Universitat del Quebec a Chicoutimi, bon coneixedor de Catalunya, 
sobre l'experiència i rerafons de la divisió política-administrativa de l'estat 
canadenc del Quebec, que tanta importància pot tenir per al cas català. 
Igualment, Marek Potrykowski, investigador de l'Acadèmia de Ciències 
polonesa, presenta un balanç, amb els elements positius i negatius, de la 
reorganització política-administrativa feta a Polònia el 1975, abans del 
desfermament de la crisi en aquest estat. Totes dues reflexions, diverses i 
complementàries, forneixen elements aclaridors per a qualsevol plantejament 
dels problemes de l'organització política de qualsevol territori, però l'interès 
indubtable d'ambdues aportacions no podia excusar de no tocar el cas concret 
de Catalunya deforma ben explícita. Així, el consell de redacció encarregà al 
director de la Revista una primera reflexió al cap de sis mesos de l'aprovació 
parlamentària de les lleis, tot just quan la Conselleria de Governació 
publicava els resultats de l'enquesta municipal. Aquest article, que obre la 
secció de Geografia i el dossier sobre la Divisió Territorial, pretén de centrar 
alguns punts del debat i d'elevar el nivell dels objectius, tot encoratjant-ne 
uns estudis de fons actualitzats que farien possible una polèmica ara 
inexistent. 

El número es completa, en les seves seccions habituals, amb una presentació 
profunda i diversificada dels problemes ecològics que ofereix l'explotació 
de l'Amazònia, del professor Hilgard O 'Reilly Sternberg, de la Universitat 
de Berkeley a Califòrnia, dins de les Visions Geogràfiques. La secció de 
Cartografia, mostra un primer balanç de la tasca institucional catalana en 
aquest camp durant la primera meitat del segle xx, a càrrec de Carme 
Montaner. A la secció de Ciències de la Terra, el professor Adrià Casinos, de 
la Universitat de Barcelona, ha fet una síntesi brillant i difícil sobre les grans 
hipòtesis biogeogràfiques que els naturalistes d'avui no poden obviar. Ultra 
les informacions sobre congressos, reunions i novetats bibliogràfiques, la 
Revista es clou amb una anàlisi de quatre obres diferents i recents sobre 
temes cartogràfics. 
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Foto 2: La virzea i la 
terra ferma prop 
de l\ lan ~ms 

(Foro: Autor) 

El fort Sao j osé 
de Ma capi cons
truïr el segle XVIII 

per a defensar 
l'embocadura de 
l'Amazones 
(Foro: Autor) 
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BIOGEOGRAFIA 
I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 

ALS TRÒPICS 

Els ecosistemes tropicals, encara que poden pro
duir collites generoses i prolongades per als seus habi
tants nadius, tendeixen a ser altament vulnerables quan 
es fan temptatives incompetents d'explotar-los per 
mitjà de la tecnologia moderna. Es degraden de forma 
ràpida i molt sovint irreversible. A causa del col·lapse 
dels ecosistemes en latituds baixes, com a conseqüència 
d'empreses desel!volupamentistes que es duen a terme 
en regions que s'ha calculat que contindran, d'aquí a 
unes dècades, la major part de la població mundial, es 
preveuen ombres fosques en el futur de la humanitat. 
Aquest treball es fixa en alguns aspectes biogeogràfics 
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que, encara que tenen un interès científic intrínsec, són 
rellevants per al manteniment ecològic enfront de les 
operacions realitzades en funció d'un desenvolupa
ment econòmic . 

Els problemes biològics que requereixen atenció 
urgent en aquest context ens porten a una divisió tri
ple. La primera d'aquestes categories interactives com
prèn qüestions relacionades amb entitats biòtiques per se, 
sense tenir en compte si les unitats tenen dimensions 
subcel·lulars o si abracen ecosistemes complets. El 
focus, per tant, és "què" es destrueix o es troba sota 
l'amenaça de la destrucció. 

Foto 4: Fang vermell 
originat per l'ex
plotació de les 
bauxites coma
minant el riu 
Tromberas 
(Foto: Autor) 
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Fig. I: D istribució trad icional de cult ius 

La segona categoria destaca el procés de destruc
ció en ell mateix; les preguntes que es fan són: "com" 
i "per què" passa això? Aquests aspectes cobreixen un 
ampli espectre, des de l'immediat vehicle física- biòtic 
de desintegració ambiental, fins al molt sovint fosc 
fenòmen de la percepció, la cognició i el comporta
ment humans que proporcionen la base lògica per a 
l'espoliació. 

La tercera categoria recull qüestions les respostes 
a les quals haurien de contribuir, més explícitament, a 
mitigar o detenir els processos de descomposició de les 
condicions ambientals. 

Fins i tot en relació al primer grup de qüestions, 
que és més estretament limitat al camp propi de la bio
logia, la presència humana a la biosfera necessita enten
dre els fenòmens que ultrapassen les ciències naturals. 
Aquesta necessitat és més gran i més evident a la 
segona i la tercera categories, que recullen la majoria 
dels temes tractats aquí. Una perspectiva globalitza
dora a l'hora d'escollir les prioritats en la recerca biolò
gica, que, d'una banda, dóna gran importància a les 
ciència de la vida, però està especialment alerta per a 
interrelacionar-se amb altres camps, serveix millor, 
crec jo, a la recerca d'alternatives viables a la devastació 
que es produeix. Dins els límits de l'espai disponible, 
només puc apuntar alguns exemples del tipus de qües
tions que s'han de tractar; les principals raons per les 
quals s'han escollit essencialment del Brasil són l'enfo
cament professional i els lligams personals. 

Estratègies alimentàries i ecosistemes tropicals 
Des de la perspectiva d'un geògraf, veig com a 

tema de recerca, central i unificador, la intersecció 
entre les comunitats humanes i els seus entorns, 
incloent-hi, naturalment, les anomalies que tenen lloc 
en aquesta interfase. El lligam més profund entre la 
gent i els llocs és l'obtenció de menjar dels voltants. 
Aquesta relació no és tan sols un tòpic de recerca vital, 
sinó que, tenint en compte l'exhauriment de moltes 
fonts de menjar, arriba a assolir una gran importància, 
especialment per a les capes de les poblacions tropicals 
menys privilegiades econòmicament. 

Saber nadiu i mida de les poblacions abans 
del contacte amb els europeus 

Els sistemes de consecució del menjar i de nutrició 
són, d'una banda, una expressió del medi ambient, i 
d'una altra, un reflex del patrimoni cultural i de l'orga
nització institucional de les comunitats humanes. El 
medi ambient es manifesta a través dels requisits i les 
restriccions a la nutrició, com els determinats pel clima 
i per les limitacions ecològiques per a la producció de 
menjar, que varien a cada lloc. La capacitat innata 
d'una regió per a sostenir poblacions humanes es pot 
millorar o inadvertidament reduir. La reducció pot 
tenir diferents causes, com l'erosió genètica de les 
espècies animals o vegetals; un sistema d'ocupació de la 
terra ineficaç; o l'exportació del menjar, que es neces
sita en aquell lloc, cap a zones que tenen un major 
poder adquisitiu. La minva de les fonts alimentícies 
d'un territori es pot agreujar per l'abandó i la pèrdua 
d'un recurs valuós, bé que intangible: el cos de l'expe
riència indígena. Les estimacions d'aquesta ciència 
popular pel seu valor mateix són obstaculitzades per la 
ignorància general del valor d'adaptació de la tecnolo
gia indígena i la fe excessiva en la promesa de models 
de desenvolupament urbana-industrials. ·Els estils de 
vida nadius, segons l'equivocada idea usual en referèn
cia al Nou Món, podrien alimentar només grups aborí
gens petits, molt escampats i essencialment nòmades. 
Moltes circumstàncies expliquen les poques ganes 
d'acceptar estimacions altes per a les poblacions pre
colombines. Potser el factor que més hi ha influït és no 
tenir en compte l'abrupta declinació demogràfica que 
va tenir lloc en el primer any de contacte. Aquest 
col·lapse, la brusquetat del qual desafia la imaginació, 
va tenir diverses causes: l'exterminació, pura i simple; 
la desorganització dels estils de vida nadius; la brutal 
explotació d'indis com a esclaus, amb la mortaldat cau
sada per la fam i els maltractaments; i, per sobre de tot 
això, la introducció de malalties davant de les quals els 
indis no tenien immunitat. 

Tanmateix, un nombre cada vegada més gran d'in
vestigadors sembla estar disposat ara a considerar la 
possibilitat que les societats natives haguessin pogut 
arribar a tenir alguns milions d'individus, només a 
l'Amazones. Alguns càlculs recents sobre la població 
de l'Amazones quan els blancs hi van arribar poden 
fins i tot semblar J.llla mica exagerats. S'hauria de tenir 
en compte, de tota manera, que els habitants d'abans 
de la conquesta no havien de lluitar contra algunes 
coses que per a nosaltres semblen inherents a la regió. 
Així, per exemple, en termes de risc de malalties, sem
bla que la malària no existia. És possible que àrees que 
ara es cataloguen com de malària i que, per tant, són 
evitades, fossin lliures d'aquesta malaltia, i que un con
siderable nombre d'indis hi podria haver viscut. 

R.C .G. n ° 6 • nove mbre 1987 • volum IU 



Foto 5: Vista general de l' illa de Marajó 

Observacions de tipus biològic, immunològic i històric 
suggereixen que els agents etiològics de la malària van 
ser introduïts al Nou Món pels europeus i els seus 
esclaus africans (DUNN, 1965; COATNEY ET AL, 1971; i 
WooD, 1975). La qüestió de la malària dels primats del 
Nou Món necessita uns estudis biològics més aprofun
dits. 

Un càlcul massa baix de la població índia en el 
moment de la conquesta pot, per la seva banda, induir 
la gent a pensar, d'una manera més o menys subcons
cient, que la lectura del món biològic feta pels nadius 
no paga la pena de ser conservada. No obstant, aquest 
coneixement sembla que va assegurar l'ús dels ecosiste
mes del Nou Món de tal manera que suportava una 
nombrosa població pre-colombina. Un exemple d'això 
és la comprensió dels índis del valor de la diversitat en 
les plantes que cultivaven i d'una organització espacial 
acurada dels conreus. S'hauria d'explicar, potser, que 
la diversitat en aquest cas es refereix a la varietat genè
tica de la mateixa espècie més que no pas a la varietat 
d'espècies. 

Algunes tribus distribuïen els seus cultius en anells 
concèntrics i monoespecífics (FLOWERS ET AL, 1982) 
(jigura 1). Es poden indicar alguns avantatges d'aquest 
arranjament. Quan els cultius més alts es planten a la 
perifèria, el resultat és un perfil en forma de palangana 
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amb grades, on la vegetació pot aprofitar totalment la 
llum del sol, en reduir-se les ombres d'un conreu a l'al
tre. El patró concèntric permet la màxima dispersió de 
les plantes de la mateixa espècie, de manera que es 
creen uns tampons que inhibeixen la difusió de les pla
gues i dels elements patògens específics a hostes deter
minats. També permet posar al centre del camp les 
plantes més vulnerables a les plagues procedents del 
bosc. Finalment, permet l'emplaçament de varietats 
que necessiten més nitrogen al perímetre de la clariana, 
on es troben els nodriments acumulats a causa de les 
fulles que cauen dels arbres del bosc i de la descompo
sició de les piles de branques tallades (STOCKS, 1983). 
Les clarianes de Kreen-Akarore, al Mato Grosso, mos
tren curiosos cultius en forma de roda de carro, en els 
quals hi ha fileres de blat de moro disposades seguint 
els raigs. A causa de la ràpida desintegració d'aquesta 
tribu després del contacte amb forasters, és impossible 
acompanyar els indis mentre treballen als seus camps i 
preguntar-los si aquesta distribució espacial és una 
conseqüència de la seva adaptació al medi ambient. 

A molts llocs dels tròpics s'han fet pràctiques 
d'agricultura que permeten d'assegurar l'ús permanent 
de la terra. Hom pensa immediatament sobre el sis
tema d'Hanunoo, a les Filipines (CONKLIN, 1957), o 
sobre les sofisticades tècniques que es fan servir a 
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diverses tribus de l'Àfrica. Quan es van portar captius 
els pagesos d'aquest continent al Nou Món, ells i els 
seus descendents van ser capaços, en alguns casos, de 
preservar almenys una part de la seva herència com a 
agricultors. 

Aquest és el cas de molts esclaus de latifundis del 
Brasil, que van ser portats per comunitats de pagesos 
d'Angola i Guinea. Quan es van escapar a àrees poc 
poblades i van establir les seves pròpies colònies, "mo
cambos" o "quilombos", van revertir als seus costums 
africans i formaren comunitats de negres del mateix 
sistema que a la seva pàtria d'origen . La més famosa 
d'aquestes comunitats, Palmares, a l'estat d' Alagoas, 
tenia uns milers d'habitants, principalment pagesos, i 
produïa cultius altament diversificats. De fet, s'ha ano
menat "un model d'unitat agrícola policultura!" 
(MOTA, 1969, pag. 599). Fins i tot en un assentament 
modern del Nou Món, els mètodes de conreus mixts 
desenvolupats a l'Àfrica continuen oferint certs avan
tatges comparats amb els monocultius. Encara que fre
qüentment es descriuen com a "antieconòmics", 
"bruts" o "no científics". Així, per exemple, l'agricul
tura que fan servir a Jamaica els descendents de pagesos 
de l'Àfrica aprofita les necessitats complementàries de 
plantes diverses cultivades plegades, per exemple, fent 
servir l'aigua i els nodriments del perfil de la terra 
situats a diferents fondàries. D'aquesta manera, quan 
els cultius apropiats creixen junts, invariablement pro
dueixen més menjar per hectàrea que si es plantessin 
separats (INNIS, 1961, 1972 i 1980). 

Molts dels agroecosistemes anomenats "primi
tius", no només produeixen grans collites, sinó que 
també permeten al pagès d'evitar, en tot o en part, la 
mecanització i l'ús de fertilitzants i pesticides "super
desenvolupats", tal com, als Estats Units, estan mos
trant els estudis dels fonaments científics del saber 
popular acumulat durant incomptables generacions als 
tròpics i als subtròpics. Alguns científics experimentals 
apliquen els seus descobriments relacionats amb el 
control ecològic de les pestes d'insectes, elements 
patògens i males herbes a les parts temperades del glo
bus (ALTI ER I, 1983; ALTIERI i LETOURNEAU, 1982; 
GLIESSMAN, 1983; GLIESSMAN, 1984; GLIESSMAN i 
ALTIERI , 1982). 

Un dèficit proteínic? 
Quan es considera el coneixement etnobiològic 

dels pagesos tradicionals, s'ha de fer esment especial de 
l'ús que fan els indis dels Neotròpics d'arrels i tuber
cles com a aliments bàsics. Un exemple n'és la man
dioca (Manihot esculenta), que, en termes de calories 
produïdes per hectàrea, té pocs rivals. No obstant, el 
contingut proteínic de la mandioca és baix, i de vega
des es culpa les arrels per la gran manca d'aquesta mena 

Foto 6: Un serrador prop de Macapà 

de nodriments en la dieta. El problema arrenca més 
aviat del trencament de la matriu alimentària de la qual 
formava part la mandioca. En efecte, la distribució de 
les preferències natives per plantes alimentícies 
(GALVAO, 1963), amb la mandioca dominant els siste
mes dels rius i les àrees costaneres del Brasil (figura 2), 
suggereix una complementació entre els carbohidrats 
provinents dels cultius d'arrels i de les proteïnes ani
mals, que s'obtenien a les aigües o als aiguamolls. Les 
matances excessives i les destruccions d'hàbitats han 
reduït l'existència de molts tipus de recursos de caça i 
pesca. Fins i tot en el cas de complexos biogeogràfics 
que s'han desenvolupat a terres de nodriments pobres 
sobre del nivell de les riades, la quantitat de proteïnes 
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animals presents sembla que ha estat infravalorada a 
l'hora de formular les hipòtesis usades per explicar 
certs costums tribals, observats o deduïts, com poden 
ser els menjars tabú, les activitats guerreres i l'infanti
cidi (GRoss, 1975, i Ross, 1978). 

Una polèmica entre els antropòlegs està relacio
nada amb la qüestió de la suficiència de les proteïnes 
animals als Neotròpics (LIZOT, 1977; CHAGNON i 
HAMES, 1979; VICKERS, 1984). En realitat hi ha molt 
poques dades per a poder construir teories relaciona
des amb l'adaptació cultural a la falta de proteïnes. Si 
volem reforçar eficaçment la base de dades mitjançant 
la determinació de la quantitat de proteïna animal dis
ponible, cal considerar una sèrie de problemes interre-
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(Foto: Autor) 

lacionats. D'una banda hi ha la qüestió de la producti
vitat a l'ecosistema de la zoomassa bruta; d'una altra, el 
subministrament d'aminoàcids a les cèl·lules i als tei
xits, imprescindible per a l'organisme humà. Entre 
aquests dos extrems, hi ha una sèrie de temes de 
recerca sobre la captura, la preparació, la distribució i 
el consum d'animals, la qual cosa posa en relleu les 
interaccions socioculturals i implica processos percep
tuals i cognitius i també de comportament. Això no 
sols implica una relació contínua interdisciplinària 
essencial, sinó que també es necessiten diferents com
binacions d'habilitat per a cadascuna de les fases de la 
recerca. D'aquesta manera, el punt final de la seqüèn
cia, la verificació dels diagnòstics implicats en les defi-
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ciències proteíniques, és un treball d'una gran comple
xitat, i no gens exempt de controvèrsia. De fet, no hi 
ha un acord general sobre el criteri que s'ha d'aplicar 
per avaluar el dèficit, tant si es fa mesurant, com si es 
fa estudiant l'evidència clínica de malnutrició proteí
mca. 

Hom hauria d'accentuar, en relació a la deficiència 
proteínica que molts creuen que hi havia a la dieta dels 
amerindis, que les tribus natives podien recórrer no 
sols a les proteïnes animals, sinó també a les d'origen 
vegetal, com les aportades per la nou brasilera (Bertho
lletia excelsa). Malauradament, tant les proteïnes d'ori
gen vegetal com les animals es van destruint tant als 
ecosistemes nadius com als de la selva amazònica. 

L'observació sistemàtica de les clarianes forestals 
per mitjà de sensors remots és relativament fàcil. Però 
hi ha camins menys evidents que porten a la desinte
gració dels ecosistemes terrestres i aquàtics i dels seus 
aliments. De fet, a causa de la mútua connexió entre la 
flora i la fauna, un bosc els components vegetals del 
qual no s'han tocat, i que en les imatges de satèl·lit 
semblen intactes, poden, no obstant, patir una deterio
ració irreversible. En la renovació dels arbres de nous 
brasileres, per exemple, els rosegadors hi tenen un 
paper molt important, principalment els agutís, que 
obren les grans closques de fusta i escampen les llavors 
amb el seu rosegament (HUBER, 1910; PRANCE i MORI , 
1983). Si hom els caça o els fa fugir, la seva absència es 
reflectirà de forma negativa en el cicle reproductor de 
les espècies vegetals a les quals fa servei. Aquestes con-

nexions demostren la necessitat d'un coneixement més 
gran dels efectes de les activitats humanes en l'existèn
cia d'animals pol·linitzadors i dispersadors de llavors 
QANZEN, 1983a i jANZEN, 1983b). 

Molta gent desaprova l'eliminació d'espècies que 
són òbviament tan útils com la B. excelsd.. Però l'elimi
nació de plantes que formen part de l'alimentació dels 
indígenes, a les quals la societat moderna no ha trobat 
cap utilitat, s'observa normalment amb indiferència. 
Què es pot dir de les plantes salvatges que no tenen 
parts comestibles? Són totalment fora dels càlculs de 
les anàlisis econòmiques de cost-benefici. Tot i això, se 
n'hauria de considerar el valor potencial. La mandioca 
i un cert nombre d'altres plantes cultivables són el 
resultat d'un llarg període de selecció dels indis (KERR 
i CLEMENT, 1980). Els parents salvatges de la mandioca 
constitueixen una base genètica valuosa amb la qual 
continuar aquest procés (vegeu, per exemple, ROGERS 
i APPAN, 1973; ROGERS i APPAN, 1984; ALLEM, 1978; 
NASSAR, 1978a i NASSAR, 1978b). Per això és pertinent 
observar que la majoria de les espècies del gènere 
Manihot estan limitades a unes àrees força restringides 
(jigura 3), la qual cosa augmenta l'amenaça de la seva 
extinció. 

L'impacte ambiental del desenvolupament 
Les consideracions precedents no intenten de cap 

manera suggerir que s'hauria d'anar enrera en el temps 
i adoptar senzillament les estratègies de proveïment de 
menjar dels indígenes i els pagesos com a model. Però 
aquestes, que s'han aconseguit després de milers 
d'anys d'experiència en el món tropical, podrien incor
porar-se amb avantatges a la ciència i la tecnologia 
modernes, per tal de planificar un apropament racional 
a l'anomenat futur postindustrial. 

Ecosistemes vulnerables 
Per tal d'assegurar que la humanitat té un futur, és 

essencial aturar i, si fos possible, invertir la degradació 
o la destrucció de molts biotes dels quals van dependre 
les generacions anteriors per a la seva subsistència. 

Quan es veu el descoratjador panorama que ofe
reix la condició del sòl als tròpics, s'hauria d'atorgar 
una atenció especial a la resposta de les plantes destina
des a reduir la pèrdua de nodriments i a la incorporació 
de partícules que arriben en forma d'aerosols, que 
estan, per dir-ho d'alguna manera, en trànsit a través 
del sistema QORDAN ET AL, 1980; HERRERA ET AL, 1978 
i HERRERA ET AL, 1981 ). S'ha observat que una aprecia
ble quantitat de nodriments, principalment calci i fòs
for, s'extreuen de l'aigua de pluja que passa pel fullat
ge. S'ha plantejat la hipòtesi que aquests minerals eren 
absorbits per organismes epifiJ.les i líquens que creixen 
al tronc QORDAN ET AL, 1980). L'estudi d'aquests pro-
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cessos s'hauria de seguir activament si s'han de tenir en 
compte en fer l'elaboració de l'ús de les formes especí
ficament tropicals de la terra. Actualment, i donada la 
destrucció a gran escala del bosc, aquestes adaptacions 
evolutives a l'oligotròfia han estat eliminades ipso 
facto. 

Entre els ecosistemes tropicals més productius, en 
termes de biomasses animals comestibles, es troben les 
terres humides de les riberes, els estuaris i la costa. 
Com a exemple, s'hauria de fer una breu referència als 
hàbitats de zones de marees. El més característic és que 
estiguin ocupades per boscs de mangles, i que mantin
guin molts organismes filtradors (com musclos i crus
tacis) que transformen el plàncton i els detritus de les 
plantes en menjar per als humans. Els humans s'han 
alimentat d'aquests organismes des de fa milers d'anys, 
com s'evidencia pel nombre i la mida de les deixalles 
alimentícies fossilitzades trobats a les costes. 

U na gran secció del litoral atlàntic d'Amèrica del 
Sud només té un nombre limitat de condicions 
ambientals d'estuari; quan existeixen, afavoreixen el 
desenvolupament de ciutats portuàries. Com a conse
qüència, l'expansió urbana fa pagar un preu deplorable 
a les zones inundades per les marees dels voltants. La 
seva qualitat s'ha deteriorat a causa de la contaminació, 
alhora que han estat inexorablement destruïdes per una 
especulació sense fre de terrenys i per la idea que "uti
lització" en general vol dir drenar i omplir de terra els 
aiguamolls. Malgrat el caràcter indispensable dels eco
sistemes costaners per a la reproducció i l'alimentació 
de la fauna aquàtica, les dades per a explicar el seu 
paper a la cadena de la vida oceànica són inadequades. 
La investigació podria alertar aquells que prenen les 
decisions sobre la destrucció fortuïta d'aquests hàbitats 
tan preats, tot i que siguin menystinguts. 

A més de la investigació dels mecanismes naturals 
que conserven i promouen el reciclatge dels recursos, i 
de l'estudi de biotes específics, s'hauria de treballar en 
l'anàlisi dels efectes de les diverses maneres com els 
humans intervenen en el medi ambient: tala d'arbres i 
silvicultura, mineria i urbanització, per citar-ne algu
nes. L'estudi de certs canvis del medi ambient causats 
pels humans ja s'ha començat, com per exemple la con
versió del bosc en zona de pastura (vegeu, per exem
ple, fEARNSIDE, 1979; FEARNSIDE, 1980; HECHT, 
1981; COCHRANE i SANCHEZ, 1982; SANCHEZ i TER
GAS, 1979). En altres casos hi ha un gran ventall de 
problemes que gairebé mai no han estat abordats. 

Energia i medi ambient 
Amb el recent afluixament de la cursa per fer de 

les terres altes de l' Amazories terres de pastura, l'ame
naça més gran contra els ecosistemes de la regió és la 
recerca d'energia, tant mitjançant l'aprofitament dels 
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Fig. 3: Centres de diversificació del gènere Manihot a Brasil 

afluents principals dels rius com per l'establiment de 
plantacions d'energia. 

L'experiència, principalment a l'Àfrica, ha de
mostrat que el tancament de grans quantitats d' aigua 
en un medi tropical pot produir una reacció en cadena 
d'efectes adversos. En el cas de l'Amazònia, ja s'han fet 
plans ambiciosos per al desenvolupament de l'obtenció 
d'energia hidroelèctrica, i es preveu la transformació 
d'alguns dels afluents principals en una cadena de llacs 
artificials (ji~ura 4). Les conseqüències podrien ser pit
jors que a l'Africa. En efecte, com a resultat de la his
tòria evolutiva de la fauna aquàtica de la regió, els 
cicles vitals estan molt ajustats a les inundacions anuals 
dels boscos i a les comunicacions obertes entre els rius 
i els llacs (STERNBERG, 1975; GOULDING, 1980 i SMITH, 
1981). Un cert nombre d'espècies segurament amb 
prou feines s'adaptarien en un medi d'aigües estagna
des o lentes (MARLIER, 1967). En concomitància amb 
les recerques bàsiques fetes arreu de la conca, s'han de 
vigilar acuradament i contínuament els canvis que s'es
devenen riu amunt, riu avall i en els llocs on ja s'han 
construït preses, com Tucurui i Curua-Una. 

Els medis ambients terrestres també són en perill 
a l'Amazònia a causa de les necessitats d'energia de la 
societat urbano-industrial. Ja que les reserves dels 
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Foto 8: Exploració agropecuària en una àrea desforestada de Paragominas 

fòssils de components carbònics més eficients i versà
tils, principalment el petroli, són limitades, s'ha pro
duït un gran interès per la idea de substituir aquestes 
fonts no renovables, resultants d'activitat fotosintètica 
passada, pels teixits de les plantes que creixen en el pre
sent. La idea que els boscos tropicals són més produc
tius que els temperats (GOLLEY i LIETH, 1972; CALVIN, 
1978) és prou estesa, la qual cosa explica que siguin 
mencionats sovint en connexió amb propostes d'utilit
zació de biomasses a gran escala com una font d'ener
gia i d'estocs químics (SARKA EN, 1976). 

S'han generat molts problemes per l'establiment, 
als tròpics i als subtròpics, de plantacions homogènies 
d'arbres per produir biomassa, sense tenir en compte si 
la seva destinació és fer llenya, carbó vegetal o matèries 
primes per a una sofisticada industria química amb 
base forestal. Entre els aspectes de més interès a l'hora 
de triar les prioritats de la recerca biològica, hi ha l'im
pacte dels ecosistemes empobrits en la supervivència de 
la fauna de bosc. La mateixa diversitat de la vegetació 
primitiva que donava els nínxols per a la fauna de la 
regió, representava un important factor a llarg termini 
per a la supervivència dels ecosistemes nadius . Per 
tant, hi ha una raó per a inquietar-se quan es veu la 
possibilitat que les mateixes plantacions homogènies 
siguin en perill. 

(Foto: Autor) 

Una de les fallades més espectaculars del mono
cultiu als tròpics va ser la de les plantacions de goma de 
la Ford al riu Tapajòs. Es va invertir un enorme esforç 
en el projecte sense aconseguir cap resultat, principal
ment a causa de la pesta sud-americana de la fulla (Mi
crocyclus ullei), que es va estendre per tota la plantació 
d'Hevea . Existeix un gran camp de recerca sobre la 
relació entre l'estabilitat i la complexitat a les comuni
tats de moltes espècies. 

Transport i medi ambient 
El possible impacte ecològic de la nova xarxa de 

carreteres de l'Amazònia s'ha minimitzat per l'obser
vació que, després de tot, les terres selvàtiques són tan 
grans que, en proporció, les carreteres són insignifi
cants ratlletes. És important estudiar l'efecte biològic 
de les carreteres (i de les clarianes adjacents), no sols 
com a sendes per a la dispersió d'ocells granívors, per 
exemple (SMITH, 1973), o malalties (DAVlS i MATHEWS, 
1976 ), sinó també com a barreres que fragmenten el 
poal genètic. Estic pensant en estudis específics dels 
tròpics, similars als que van fer ÜXLEY ET AL al Canadà 
(1974) en relació als efectes de les carreteres en la 
població de petits mamífers. 

Quan els europeus i els seus descendents van 
endinsar-se per l' aigua a la immensa xarxa hidrogràfica 

H.C .G . n " 6 • n ovt.•ml.u't ' 10~7 • volum III 



v isions geogràfiques 15 

-FLORESTA: 
UMA OPCAO . 
ENER&triCA VIUDA 

Foto 10 : La selva com a opció energètica vàlida, un dels 
objectius de la política de desenvolupament de 
l'Amazònia (Foto: Autor) 

Foto 9: Regions desforestades pels Kreen-Akarore, al Mato Grosso, el1 972, abans de la invas ió dels constructors de 
l'autopista (Foto: Anònima) 

de l'Amazones, la seva acció no va tenir, per si mateixa, 
pràcticament cap impacte en la vida del riu. Tanmateix, 
una explotació despietada de la fauna aquàtica durant 
centenars d'anys ha deixat algunes espècies en perill 
d'extinció, per exemple la tortuga amazònica (Podoc
nemis expansa) i el manatí (Trichechus inunguis). Ara 
s'ha de tenir en compte la possibilitat d'un perill total
ment nou i més perniciós per als biotes aquàtics 
d'Amèrica del Sud, relacionat directament amb el 
transport. Em refereixo als plans d'interconnexió del 
sistema de rius del continent per mitjà de canals 
(STER BERG, 1985). El més important d'aquests plans 
contempla la unió del Carib amb Río de la Plata a tra
vés de l'Orinoco, el sistema amazònic i la conca 
Parana-Paraguay ifigura 5). 

Els lligams entre les conques, si mirem d'aquí uns 
dos-cents anys, tenen el potencial per a produir en el 
medi ambient uns canvis les ramificacions dels quals 
són imprevisibles. Un d'ells té relació amb la impor
tància dels rius en la difusió d'organismes vius. Si 
acceptem que les unions artificials de conques produi
ran un intercanvi de fauna, és impossible de predir 
l'impacte a llarg termini de la invasió de noves formes 
de vida en una conca veïna. 

Donada l'actual reluctància del Brasil a participar 
en aquest pla, no hi ha una perspectiva immediata de la 
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seva execució. En qualsevol cas, encara que no tots els 
intercanvis de fauna hagin de resultar perjudicials, el 
ventall dels perills biològics provinents de la barreja 
involuntària de biotes que abans pertanyien a petits 
ecosistemes aïllats és molt gran. Inclou efectes com la 
competència per a obtenir uns mateixos recursos, la 
depredació directa i la disseminació de malalties paràsi
tes. Una avaluació adequada dels possibles impactes 
requeriria anys de recerca intensiva, aplicada no sols a 
les espècies sota aquesta amenaça, sinó també a un 
nivell bàsic, per exemple taxonòmic. 

L'autoritat de la ciència i l'explotació 
dels recursos 

Hi ha un coneixement creixent de les conseqüèn
cies a gran escala dels riscs que, per als ambients regio
nals i globals, impliquen els models actuals de desen
volupament dels tròpics. Amb aquest coneixement 
s'ha arribat a saber que les decisions que afecten el 
medi ambient s'haurien de basar en una informació 
rigorosa (sense parlar ja de les consideracions ètiques). 
Tanmateix, a causa de la falta d'investigacions basades 
en els tròpics, es fan interpretacions errònies i s'esta
bleixen hipòtesis no demostrades o molt simplificades 
que serveixen per a donar un nihil obstat científic a les 
decisions preses. 
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Fig. 4: Aprofitaments hidràulics a la conca dels rius Tocantins-Araguaia 

Un bosc senil? 
Com a exemple, relatiu a l'Amazònia i tractat amb 

més detall en un altre lloc (STERNBERG, 1982), la legiti
mació de la destrucció del medi ambient s'ha basat en 
l'estranya afirmació que, des de la perspectiva de l'eco
sistema planetari, la tallada del bosc tropical podria ser 
beneficiosa. 

La història va començar quan un conegut cientí
fic, tot especulant sobre les possibles conseqüències de 
la destrucció dels boscos de l'Amazònia, va mencionar 
un augment del diòxid de carboni a l'atmosfera (SIOLL, 
1971 ). La seva afirmació va ser citada malament i, com 
a conseqüència, el científic va ser denunciat per haver 
predit que l'oxigen de l'atmosfera baixaria. 

Es van elaborar teories amb l'objecte de refutar 
aquesta proposició apòcrifa, que és vivament, encara 
que inapropiadament, expressada amb la metàfora de 
l'Amazònia com a "pulmó del món" . Els boscos de la 
regió, es diu, han deixat de créixer com a biomassa 
total i, per tant, ja no hi ha una producció neta d'oxi
gen. La interpretació que se'n va fer és pot resumir 
aquí. En un bosc jove, existeix un increment net de la 
biomassa del sistema, i el carboni, que s'extreu del diò
xid de carboni de l'atmosfera per fotosíntesi, s'acumula 

Preses i embasaments 
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en els teixits nous a un ritme més gran que el del con
sum per la comunitat. Ja que s'allibera una molècula 
0 2 per cada àtom de carboni incorporat a la matèria 
orgànica, el sistema jove és un productor net d'oxigen . 
A mesura que el bosc evoluciona cap a la maduresa, el 
creixement de la comunitat dóna pas al simple mante
niment de la biomassa, la producció neta de l'ecosis
tema s'apropa a zero, i l'oxigen produït tendeix a ser 
consumit una altra vegada per la respiració de les plan
tes i l'oxidació de la matèria orgànica. 

A partir d'aquesta explicació raonable, va sortir 
l'afirmació, no en forma de proposta d'acció, sinó 
d'afirmació científica, que, encara que l'Amazònia té 
un "gran potencial per a produir oxigen", per tal que 
aquest potencial es materialitzi caldria "tallar els arbres 
vells perquè tornessin a créixer" (ALVIM, 1975) . 

Entre alguns dels aspectes inquietants relacionats 
amb aquesta idea, hi ha l'error d'oblidar que la succes
sió de la vegetació induïda pel tall del bosc no brota ex 

nihilo d'una extensió de terra erma, sinó que creix 
sobre les restes riques en carboni d'un sistema ante
riorment viu . El càlcul de la quantitat neta d'oxigen 
que se subministra a l'atmosfera del món a través de la 
fotosíntesi en els diversos estadis del desenvolupament 
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del bosc serà exagerat si no es té en compte el consum 
d'oxigen per a la mineralització de les restes orgàniques 
de la comunitat anterior. 

El gran nombre de variables, no totalment enteses 
i, per tant, no quantificables, relacionades amb el 
tema, fa impossible la determinació de forma precisa 
de la corba que això representa en la quantitat neta 
d'oxigen que es retorna a l'atmosfera per la fotosíntesi, 
com a funció de l'edat dels ecosistemes tropicals suc
cessius . La comunitat vegetal passa per tota mena de 
canvis, tant quantitatius com qualitatius, mentre 
madura. Hi ha, per exemple, el fet que la distribució de 
biomassa entre els components de cada planta varia 
d'acord amb els estadis de regeneració del bosc. Per 
tant, les fulles, que són la màquina fotosintètica per 
excel·lència, constitueixen una proporció més gran de 
la biomassa total en els boscos més joves (KIRA i SHI
DEI, 1967). Un altre exemple és la relació entre fotosín
tesi i respiració, ja que la quantitat de llum que necessi
taven els arbres inicials, que dominaven en els estadis 
anteriors de la successió tropical, no és la mateixa que 
necessiten els arbres dels boscos madurs, que toleren 
millor les ombres (vegeu, per exemple, ÜDUM ET AL, 
1970). 

Aquests aspectes, entre molts d'altres, s'han de 
considerar quan s'investiga la funció dels boscos tropi
cals en els cicles geoquímics del planeta. A causa de la 
naturalesa urgent del problema, aquesta recerca sembla 
que · donarà prioritat al flux de carboni, que és tan 
important en l'anomenat "efecte d'hivernacle". Però 
també s'han d'incloure treballs relacionats amb la pro
ducció neta d'oxigen com a funció de l'edat de la for
mació vegetal, en el context de l'ecologia successional. 
La qüestió dels fluxos d'oxigen atmosfèric és la de 
major importància científica; la informació aconse
guida pel seu plantejament és, de fet, bàsica per al 
coneixement precís del cicle del diòxid de carboni 
(TANS, BLOOM i MULLER, 1980). 

El problema té també un interès immediat i pràc
tic, ja que les raons desenvolupades en llenguatge cien
tífic molt sovint es fan servir per terceres parts en els 
seus propis interessos . Considereu les declaracions 
fetes pel president de l'Associació d'Empresaris de 
l'Amazònia, en defensa de la neteja d'un milió i mig de 
quilòmetres quadrats de la selva amazònica: 
"L'Amazònia és una selva senil (sic) i no contribueix a 
la renovació d'oxigen; per tant, seria millor tallar-la i 
deixar-la créixer" (MEIRELLES, 1979). 

Hipòtesi dels refugis forestals paleoclimàtics 
i la formulació de les prioritats de la conservació 
de la natura 

Un altre tema, la base científica del qual s'està cer
cant -no per a justificar la destrucció, sinó per a fer 
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plans de conservació- també involucra un grapat de 
preguntes obertes . Aquestes tenen relació amb un 
aspecte especial de la biogeografia insular. Em refe
reixo a la hipòtesi dels refugis. Aquesta hipòtesi va 
aparèixer a partir dels escrits d'uns quants biòlegs, que 
treballaven amb grups taxonòmics vegetals i animals 
del bosc pluvial de l'Amazònia (ocells, llangardaixos, 
papallones i plantes llenyoses). Els que proposen la 
hipòtesi creuen que les històries genètiques específi
ques i els patrons de distribució dels quals s'ocupen es 
poden entendre millor si es parla d'espècies que evolu
cionen en un aïllament temporal (vegeu, per exemple, 
HAFFER, 1969; V ANZOLINI i WILLIAMS, 1970; BROWN 
]R. ET AL, 1974 i PRANCE, 1973). La idea de la proposi
ció és explicar aquest aïllament, que es deu haver pro
duït encara que el bosc sembli tenir una continuïtat 
relativa i una homogeneïtat aparent. En desacord amb 
la visió tradicional de l'estabilitat climàtica dels tròpics, 
postula uns períodes de disminució de les pluges que 
corresponen principalment a les glaçades del plistocè a 
les latituds altes, però que alguns creuen que també van 
passar a l'holocè. En aquells temps, es conjectura, la 
selva amazònica es va dividir en petits trossos aïllats 
per les sabanes que s'estenien per tot arreu . Les illes de 
selva van ser el refugi dels organismes de la selva, i van 

Fig. 5: Projectes de comunicació de les xarxes fluvials bras ileres 
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Foto 11 : Seringueira 
d'onze anys a 
la plantac ió 
Ford, el 1948, 
atacada pel mal 
de les fu ll es 
que anorreà 
l'explotació 
(Foto : Autor) 

servir com a centres de diferenciació . També van hos
tatjar l'estoc genètic que havia de permetre la recolo
nització de les àrees que van quedar sense bosc quan les 
condicions d'humitat es van tornar a donar. 

S'ha cercat la validació d'aquesta hipòtesi biolò
gica en els camps de la geologia, la geomorfologia, la 
climatologia teòrica, la palinologia i fins i tot de la lin
güística i l'arqueologia. Sense negar la possibilitat de 
fases seques a l'Amazones del plistocè, crec, com s'ha 
indicat en un altre lloc (STERNBERG, 1982), que moltes 
de les proves específiques adduïdes per la ciència de la 
terra i per les ciències humana-ecològiques s'han de 
tractar amb reserva. Les qüestions relatives a aquestes 
disciplines són sovint obertes, i per a cadascuna s'ha de 
tenir en compte un gran ventall de respostes possibles. 
L'elegància de la hipòtesi pot haver contribuït al fet 
que, per a cada problema, les preferències es decanten 
a la interpretació més adequada a l'explicació dels re-

fugis. Com a conseqüència, la possibilitat de respos
tes alternatives sembla que no sempre ha estat total
ment explorada. El resultat final és una construcció 
mental on els trossets d'evidència sembla que s'ajusten 
perfectament, com les peces d'un trencaclosques ja 
resolt . A més, alguns investigadors s'han ficat en una 
curiosa circularitat interdisciplinària. Així, un arqueò
leg invoca l'autoritat dels biòlegs per recolzar-hi con
ceptes relacionats amb l'efecte del canvi paleoclimàtic a 
les comunitats prehistòriques, i aquest és citat per 
alguns biòlegs per corroborar les seves proposicions 
biològiques. 

Aquest no és el lloc apropiat per a passar revista a 
alguns elements en particular, de naturalesa climatolò
gica, geomorfològica o biogeogràfica, per exemple. 
Em limitaré a observar que alguns experts sobre dife
rents tipus d'animals i vegetals, tot i que estan d'acord 
amb la hipòtesi general, han dibuixat els seus refugis a 
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diferents posicions del mapa. Si això continua, podria 
resultar que tota l'Amazònia va estar coberta "de 
banda a banda" per refugis, sense pràcticament cap 
mica d'herba. Si puc ser ocorrent: la teoria fóra des
truïda pel seu propi atractiu. 

De tota manera, un grup d'experts representants 
de l'Institut per al Desenvolupament Forestal del 
Ministeri d'Agricultura brasiler, el programa de 
Desenvolupament de l'ONU i l'Organització d'Ali
mentació i Agricultura van presentar conjuntament 
una relació on s'assenyalava que la prioritat més gran a 
l'hora de determinar les àrees de conservació s'havia de 
donar a zones considerades amb possibilitats d'haver 
estat boscos refugi paleoclimàtics (WETIERBERG ET AL, 

1976). Se suposa que aquestes zones, encara actual
ment, estan dotades de poals genètics rics i, per tant, 
disposen d'una resistència biològica especial. Vet ací, 
l'adopció del que sembla ser el criteri científic, però 
que de fet representa l' aplicació al procés de decisió 
d'allò que encara són especulacions · insubstancials. 
Aquestes poden calmar injustificadament aprensions 
dels estudiosos del medi ambient i fins i tot donar una 
racionalització per a la despreocupada explotació 
d'àrees no incloses en les circumscripcions protegides. 
D 'aquesta manera es crea una nova urgència en un 
tema que d'altra manera s'hauria estudiat sense pressa, 
al gressol de les discussions normals dels erudits. 

Conclusions 
És apropiat, al final, accentuar que, mentre que la 

recerca científica és necessària, no és suficient per asse-
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gurar el tractament correcte dels ecosistemes tropicals 
en el context del desenvolupament econòmic. Una 
administració responsable només és possible si la 
societat que s'hi relaciona està motivada per un sistema 
de valors favorable. 
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1987: LA DIVISIÓ TERRITORIAL 
DE CATALUNYA. 

UNA VISIÓ GEOGRÀFICA1 

El4 d'abril d'enguany, el Parlament de Catalunya 
aprovà l'anomenada Llei 6/ 87, d'Ordenació Territo
rial, la LOT; la primera del conjunt de quatre lleis que 
han d'ordenar l'organització del territori català, des
plegant el manament estatutari . Es cloïa així, en certa 
manera, un debat secular, que des del1932, si més no, 
havia consumit tinta i esforços d'una gran quantitat de 
gent. 

Ha estat així des del 1932 perquè, encara que és 
cert que el comarcalisme aleshores tenia més d'un segle 
de tradició literària (CARRERAS, 1980a), fou a partir 
d'aquell any que el nom de comarca restà associat a un 
projecte concret de divisió político-administrativa de 
Catalunya; un projecte concret que ha estat el que 
finalment ha acabat oficialitzat novament després d'un 
debat que -com qualsevol debat- no podia cloure's a 
gust de tothom, però que, un cop acabat, obliga a 
reflexionar. I la primera reflexió que hom ha de fer és 
preguntar-se si en realitat ha estat pròpiament un 
debat. 

Un cop superada aquesta etapa històrica, no deixa 
d'inspirar una certa tristesa i escepticisme el fet, tan 
corrent al nostre país, que sembli que no se sap deba
tre. No en saben els polítics, que han d'acabar recor
rent a la pressió de les majories; però, i això és molt 
més greu, no en saben uns intel·lectuals (tècnics o pro
fessionals, especialistes o afeccionats que han -hem
intervingut en aquest debat) immobilitzats per la pas
sió de la posició personal i per la desqüalificació total 
de la posició d'altri. Això, ben lamentablement, no és 
una característica exclusiva del debat comarcal, però 
des de la perspectiva actual no pot deixar d'assenyalar
se, una vegada més, aquest fet que de tan tradicional ja 
deu ésser potser racial, nacional o cultural (que cadascú 
hi posi l'adjectiu que més li plagui). 

En efecte, repassant el nombrós material que s'ha 
elaborat durant aquest llarg debat -tasca ben fàcil, per 

1. Per a la confecció d'aquest breu article han estat molt importants les 
discussions mantingudes amb molts col·legues i amics , especialment 
amb Lia Machado, Jaume Massó, Jesús Rodés, i Joan-Eugeni Si nchez . 
A ells expresso pública gratitud , tot i declarant que lògicament no tenen 
res a veure amb els meus possibles errors i interpretacions. 
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cert, gràcies a la labor pacient i eficaç d'Enric Lluch i 
Oriol Nel·lo (LLUCH i NEL.LO, 1983, 1984, 1985, i 
1986)- hom pot veure el plantejament de posicions 
diferents, ben estructurades i raonades ~ajoritària
ment, i tenir la sensació que entre elles no hi ha un dià
leg real. Per damunt d'alguna polèmica localitzada i 
parcial, sovint exagerada, i ridícula des de la perspec
tiva actual , la progressió en el debat no prové en reali
tat de la integració total o parcial dels postulats d'uns i 
d'altres, sinó més aviat de l' evolució personal i profes
sional dels autors que hi intervenen. I això que, si més 
no des de l'assemblea de la Seu d'Urgell, celebrada a la 
tardor del1976, de jornades de discussió se n'han plan
tejades a bastament. 

I aquesta mateixa sensació hom pot tenir-la encara 
avui en dia, després de l'aprovació de la Llei. La polè
mica s'ha fet pública, però existeix de debó una discus
sió?. Qui sap en realitat què és el que s'està discutint, 
quan es presenten posicions i manifestos en favor o en 
contra de la Corporació Metropolitana de Barcelona, o 
de la comarca del Barcelonès, o de la Regió 1...? 

Més que donar el debat per clos, o perllongar-lo 
encara, sembla que el que cal és aclarir-lo. I des del 
punt de vista de la Geografia, si més no, sembla que 
l'única manera d'aclarir un debat territorial és intentar 
d'analitzar el model d'interpretació de la realitat de la 
Catalunya d'avui que jau sota les propostes diferents i 
el model d'evolució futura que puguin suposar. 
Només entesos aquests models hom podrà jutjar-ne la 
seva validesa i, el que és encara més important, hom 
podrà articular les mesures necessàries per a desenvo
lupar el model i aconseguir la Catalunya del futur que 
tothom desitja. 

Uns models territorials enfrontats 
En l'esmentada polèmica pública més recent sem

bla que s'enfronten dos models territorials diferents, 
dues maneres distintes d'entendre l'organització de la 
Catalunya de finals del segle XX i de les envistes del 
segle XXI. Potser reduir les posicions a dues és un xic 
reduccionista i ben segur que hi caben moltes i diverses 
posicions intermèdies; però la recerca de la claredat 
exigeix sempre un cert reduccionisme, la funció didàc-
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Foto I : Les vegueries del 
segle XIV dibuixa· 
des a mà pels mem· 
bres de la Ponèn
cia del 193 1-1932 
(Foto: / CC) 

tica del qual hauria de fer perdonar la seva simplificació 
necessària. 

Aquests dos models enfrontats serien els d'una 
Catalunya moderna i urbana, representada per una 
metròpoli barcelonina revifada i solidària, enfront 
d'una Catalunya rural, o ruralitzant si més no, repre
sentada, en bona part, per les comarques del 1936. El 
protagonisme dels partits i de les formacions polítiques 
en aquest sentit, amb la proximitat dels arguments 
electorals o electoralistes que això suposa, reforça 
aquesta interpretació potser massa fàcil. Així ho reflec
tia, per exemple, l'editorial del diari El País del diu
menge 20 de setembre de 1987. Per això, però, ningú 
no hauria de veure aquí un intent d'exabrupte polític, 
ja que, per exemple, també ha estat un tècnic qui 
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recentment, tot defensant la seva poslCIO, ha escrit: 
"L'estructura tradicional, rural, arrelada i immòbil, 
que es coneixia com l'estructura comarcal, ja no repre
senta la realitat actual del país" (CASASSAS, 1987). 

Si hom accepta la validesa d'aquesta primera con
frontació de models, tot i que cal acceptar en la demo
cràcia totes les posicions, sembla clar que la majoria de 
ciutadans de Catalunya, i del món, hauria d'estar avui 
d'acord amb la modernització i la urbanització, amb 
totes les matisacions que hom vulgui (no a qualsevol 
preu, el més equilibradament possible, harmònica
ment, amb un elevat grau d'autosuficiència, és a dir, 
d'autocontrol i autonomia, etc.) i, per tant, en contra 
del ruralisme, si més no del tradicional. Sembla clar 
també, però, que gairebé tothom accepta que la realitat 
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Foto 2: Els corregiments 
del segle XV III ma
pa anotat per Pau 
Vila i redibuixat per 
Josep Maria Pu
chades 
(Foto: ICC) 
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social, econòmica i territorial ha canviat tant a Catalu
nya des del 1932, el caciquisme tradicional si no desa
paregut del tot, hauria reculat prou al món rural català 
per a deixar antiquat (és a dir, adequat a la seva època) 
el debat que en aquest sentit mantingué el Parlament de 
Catalunya en temps de la Generalitat republicana (CA
RRERAS, 1980a). Sembla clar, finalment, també que el 
camp català ha demostrat, com a mínim els darrers cin
quanta anys, un cert nivell de dinamisme en avençar en 
el regadiu (com al Segrià), en la industrialització (com 
al Penedès) i en la comercialització (com al Maresme o 
al delta de l'Ebre), en reaccionar davant les catàstrofes 
naturals (com a les gelades del 1956 a les comarques 
tarragonines, per exemple) o en preveure les conse
qüències de la integració al Mercat Comú. 
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D'altra banda, també cal dir que sembla bastant 
forassenyat confond~e una pretesa estructura comarcal 
amb una Catalunya rural, arrelada i immòbil, que seria 
la dels anys 1900-1950 (CASASSAS, 1987). Cap al1900 i, 
sobretot, pels anys 30, Catalunya comptava ja amb 
més de cent anys d'industrialització moderna (iniciada 
des de la ciutat de Barcelona i de les seves rodalies, 
però ben estesa per quasi tot el territori), amb una 
xarxa de ferrocarrils superior a l'actual i amb una xarxa 
de carreteres pobra, però força adequada a les possibi
litats locomotives d'aleshores, o amb una electrificació 
força desenvolupada. Certament que el criteri delimi
tador essencial de les comarques del 1936 fou la vitali
tat dels mercats que servien el món rural, però hom no 
pot entendre de cap manera que això sigui una mostra, 
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Foto 3: Les comarques pro
posades per Nor 
bert Fo nt i Sag ué 
dibuixades a mà pels 
membres de la Ponèn
cia dell931 - 1932 
(Foto: ICC) 

ni menys encara un encorat¡ament, del ruralisme, ja 
que els mateixos mercats suposaven sobretot la plata
forma per a la comercialització dels productes indus
trials i per a la difusió de la informació dins de les àrees 
rurals. Ben al contrari, tot fa pensar que l'estructura 
comarcal, en tot cas, correspondria a la xarxa urbana 
de la Catalunya industrial i que els geògrafs de la 
Ponència el que cercaven era de reforçar aquella estruc
tura per a frenar el creixent gegantisme de la ciutat de 
Barcelona (LLUCH i NEL.LO, 1983; CARRERAS, 1980b i 
1986). 

Però també és veritat que tot això ja no té avui 
gaire interès, perquè l'evolució constant de la societat, 
l'economia i el territori de Catalunya deixen, o haurien 
d'haver deixat, si més no, aquest possible debat obso-

let. L'estructura comarcal tingué ben poca vigència i 
escàs suport administratiu (LLUCH i NEL.LO, 1983) i la 
ciutat de Barcelona, per bé que no d'una forma contí
nua, i amb força traumes, creixé més que el conjunt de 
Catalunya, i per tant molt més que la resta. Aquest 
creixement adoptà la forma metropolitana, sobretot, a 
partir dels anys 60, com a la resta del món. És en el fet 
metropolità i en la seva possible crisi on rau el desllori
gador del debat, i no perquè així ho hagin volgut els 
actors polítics que el protagonitzen en certa forma. 

En efecte, tota la polèmica, i la majoria de les opi
nions, fins i tot les no expressades, es basa en el con
cepte ~radicional de l'oposició entre el camp i la ciutat, 
que a Catalunya se simplifica en l'oposició entre Barce
lona i la resta del país. Però aquesta oposició, més enllà 
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de sentimentalismes localistes sense importància, està, 
en realitat, per demostrar. Ja fa gairebé deu anys que el 
sociòleg britànic Philip Abrams escrigué: "L'economia 
política clàssica, sigui la que representa Adam Smith, 
sigui la que és exemplificada en Karl Marx, suggeria 
com a pressupòsit indiscutit que el camí progressiu que 
s'havia experimentat en la divisió del treball havia dut 
cap a la separació de la ciutat del camp. En general, 
però, l'enunciat de naturalesa podríem dir oracular 
d'aquest pressupòsit espera encara el reforçament de 
proves empíriques" (ABRAMS i WRIGLEY, 1978). 

Tot sembla indicar que un concepte com aquest, 
el de la contradicció entre camp i ciutat, açlequat per a 
la interpretació de l'evolució històrica general a petita 
escala, ha estat exageradament transposat a qualsevol 
R.C.G. n " U • n.ovl:•ml.Jt't•IOHï · ·ntlum IU 
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Foto 4: Les províncies 
del 1821 , 1822 
i 1833 dibuixa
des a mà pels 
membres de la 
Po nèn cia del 
193 1-1932 
(Foro: ICC) 

etapa històrica i inadequadament traduït a una expres
sió territorial concreta. Haurien estat les forces econò
miques i, per tant socials, les que han especialitzat el 
territori i les que, en tot cas, han desenvolupat un 
model concentracionari des del segle XIX; difícilment, 
però, hom pot atribuir a la ciutat o al camp una perso
nalitat col·lectiva amb capacitat creadora com la que 
sovint es vol fer seml:)lar. Hauria d'ésser ja ben clar que 
acusant Barcelona de la pobresa rural catalana hom no 
ajuda a comprendre la realitat territorial ni, encara 
menys, hom no cerca els agents autèntics de la concen
tració i de la desconcentració possible. És, en definiti
va, un model territorial global, amb camp i ciutat com 
a aspectes inseparables de la mateixa realitat, el que 
hom ha de cercar. Per tant, tot i que la confusió és 
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Foto 5: Mapa imprès amb 
els resultats de l'en
questa municipal 
feta per la Ponén
ciadel l931-1932 
(Foto: ICC) 

prou llarga i molta gent de bona fe pugui pensar encara 
en models urbanistes i ruralistes, sembla que ja seria 
l'hora de pensar en solucions integradores . 

Una nova dualitat 
Un cop aclarida la realitat urbana de la Catalunya 

dels darrers cent anys, és el moment d'afrontar el repte 
del present i del futur, a l'hora de la desindustrialitza
ció i l'alta tecnologia, a l'hora de la civilització. de l'oci 
i de l'atur. És el moment, doncs, de cercar o bé de pro
posar solucions integradores. També resulta evident 
que de solucions integradores tampoc no n'hi haurà 
una de sola i, altra vegada, són dos models generals els 
que s'albiren com a més presents, malgrat les possibles 
posicions intermèdies. 

En efecte, l'organització del territori , que ha d' in- · 
cloure de forma plenament integrada i integradora el 
camp i la ciutat, l'agricultura i la indústria, el comerç i 
el turisme, el poblament i les infrastructures, el capital 
i la informació, el treball i la sanitat, els homes i la cul
tura, tot el complex social, econòmic i polític, en defi
nitiva, s'ha articulat fins als nostres dies entorn a dos 
models que s'enfronten: el centralista i el desconcen
trat. Dos països, com França i la República Federal 
d'Alemanya, amb tradicions i històries ben diferents i 
de vegades certament contraposades, poden represen
tar magníficament, dins d'Europa i ben a prop de 
Catalunya, aquests dos models, per damunt fins i tot 
de la forma política, unitària i federal, respectivament, 
que han adoptat. 
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El model centralista és prou conegut i en versions 
ben diferents. La constitució tan primerenca de l'Estat 
contemporani francès permeté de fer coincidir aquesta 
forma d'organització territorial amb el període con
centracionari més fort del capitalisme industrial, fet 
que permeté d'extraure avantatges econòmics i polítics 
molt importants per a França. La constitució molt més 
tardana de la República Federal d'Alemanya, després 

· del fracàs militar de les experiències unitàries, i en unes 
circumstàncies econòmiques molt particulars, (sense 
oblidar una certa tradició atomitzada també en aquest 
sentit) permeteren d'adoptar un model desconcetrat, 
on també són les ciutats les que encapçalen la moder
nització, però de forma descentralitzada i especialit
zada arreu del territori; les polítiques del Gross Berlin 
H .< ·.c. n " U · n ovl'ml.H'l' 1987. vnlun1 UI 
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Foto 6: Mapa imprès amb 
els resultats de )•en
questa mercadològi
c.1 feta per la Ponèn
cia d el 193 1- 1932 
(Foto: /CC) 

hagueren d'oblidar-se, si us plau, per força, i avui 
Bonn dirigeix des de la seva migradesa un dels estats 
més rics i amb més progrés del món. 

En aquest sentit, doncs, el que cal és donar per 
indiscutible que tots els catalans estan a favor del pro
grés i de la modernització, a favor de jugar un cert 
paper a Europa i al món i que, per tant, no són anti
urbanistes de cap manera. Però el que cal discutir és si 
el model d'organització que hom considera millor per 
a arribar més lluny i el més aviat possible, és el mante
niment del fet metropolità (amb ravals gironins i tarra
gonins o no) o bé l'enfortiment d'altres centres urbans, 
moderns i dinàmics, que permetin la descentralització 
i la modernització. I és evident també que l'organitza
ció en comarques del territori català pot anar en un 
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Fig. I : Mapa esquemà
tic de la Divisió 
Territo rial de 
1936 

sentit o en un altre; les comarques podrien suposar un 
esmicolament de la resta de Catalunya que permetés de 
perpetuar el creixement de la ciutat de Barcelona, i també 
podrien suposar l'enfortiment d'uns altres centres ur
bans enfront del predomini excessiu de la ciutat central. 

Estarien en contra del primer model les polítiques 
tatcherianes a la Gran Bretanya, que han decidit de 
trencar amb el model metropolità i amb una democrà
cia local abans tan forta (BULPITI, 1983), dins d'un 
horitzó, però, de progrés econòmic clar i de consens 
social més clar encara. També a França mateix, la des
centralització ha començat de prendre cos real amb el 
desenvolupament de noves activitats estratègiques en 
ciutats petites i mitjanes, tot contrapesant aquell cen
tralisme proverbial. En contra del segon model 
podrien argüir-se les diferències evidents que separen 
Catalunya de la República Federal d'Alemanya: tradi
ció històrica ben diversa, poder econòmic i polític 

incomparable (l'existència o no d'una estructura esta
tal, amb tot el que suposa, no és la menor d'aquestes 
diferències), o diferència d'escala notable tant pel que 
fa al territori com a la població. Avantatges i inconve
nients, doncs, en tots dos casos que cal analitzar i con
trapesar, però que marquen un àmbit de discussió 
científic i polític clar i progressiu . 

Per tant, existents o si més no en procés de forma
ció les comarques d'avui, el que cal és analitzar cap a 
on va dirigit el conjunt de la política catalana que té 
reflex territorial: cap a on són canalitzades les inver
sions, tant les públiques (que representen l'acció di
recta de l' administració, central, autonòmica o local), 
com les privades (que representen els poders fàctics 
que han de recolzar unes o altres iniciatives) . El que cal 
també és analitzar el desplegament de les altres lleis 
territorials, sobretot, la de règim local que ha de fer de 
balança del poder real del municipis. 
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La voluntat més o menys popular que aquests 
darrers temps s'expressa en aquest sentit ha d'ésser una 
dada més, encara que mai no ha d'ésser l'única. Així, 
sobretot des dels medis científics, el que cal és encorat
jar estudis seriosos en aquest camp, que han de donar 
resultats força objectius per tal d'obrir nous debats, 
l'inici dels quals ha de suposar també un final. 

Professionals i tècnics, afeccionats i estudiosos, 
polítics i ciutadans en general, per tant, han d'obrir 
avui un nou debat real sobre quines han d'ésser)es tàc-. 
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tiques i les estratègies que permetin un desenvolupa
ment millor, més ràpid i més equilibrat d'una Catalu
nya que ja mai més no ha d'estar aïllada ni d'Espanya, 
ni d'Europa ni del món . 
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Foto 1: Mapa de Canadà que mostra la situació 
del Q uebec (Foto: ICC) 

Foto 2: Les vores del riu Sant 
Llorenç al Quebec 
(Foto: Lurdes Garcia) 
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PODER LOCAL 
I ESTAT AL QUEBEC, EL CANADÀ1 

El 21 de novembre de 1979, l'Assem
blea Nacional del Quebec sancionà una 
llei que modifica l'articulació de l'aparell 
de govern provincial amb les municipali
tats, que fins aquell moment eren els únics 
òrgans d'administració locaF. Amb això 
s'aconsegueix un objectiu que havien 
intentat atènyer en repetides ocasions 
governs amb una diferent orientació polí
tica, però impregnada del mateix esperit 
heretat de la "revolució tranquil-la"\ ini
ciada el 1960. 

Bàsicament, la llei crea una instància 
administrativa intermediària: les Munici-

Foto 3: Imatge de satèl·lit de l'estat de Quebec 
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pali tats regionals de comtat (M unicipalités 
régionales de comté), constituïdes per les 
municipalitats locals, que, per descomp
tat, no desapareixen. Això no obstant, 
aquestes municipalitats locals, tot i con
servar els seus antics camps d'acció (plans 
i reglaments d'urbanisme, tractament de 
les escombraries, manteniment de la xarxa 
viària, policia, etc.), s'han de reagrupar en 
les noves Municipalitats regionals de com
tat (MRC), la principal missió de les quals 
és establir un pla director de l'ordenament 
del territori (schéma d'aménagement). 

El títol de la llei, Lo i s ur l' aménagement 

(Foto: Autor) 

et l'urbanisme, releva el seu caràcter neta
ment urbanístic. Amb tot, el seu àmbit 
d'aplicació és fonamentalment l'espai ru
ral. Efectivament, aquesta llei no regeix en 
els casos de les principals aglomeracions 
urbanes de la província, les comunitats 
urbanes de Montreal i el Quebec, creades 
per llei el 1969. Això resulta força parado
xal si es té en compte que un dels seus 
objectius principals és harmonitzar les 
relacions entre la ciutat i el camp. 

D'acord amb l'establert a la llei, entre 
1979 i 1983 tot el territori del Quebec, a 
excepció de les comunitats urbanes i de l'es
pai nòrdic que no és organitzat en munici
palitats, s'estructura en MRC. Se'n creen 
94, i cobreixen un total de 668 150 km2

, 

poblats per 4 1 Ot 412 habitants , amb una 
densitat de població de 6,14 hab ./km2

• 

Aquestes MRC tenen una mitjana de 
població de 43 632 hab., i una superfície 
de 7 108 km2 com a mitjana. Tanmateix, 
les desigualtats entre les diferents MRC 
obliguen a tractar aquestes darreres dades 
com a simples indicadors estadístics' . És 
més important subratllar que, en conjunt, 
les MRC constitueixen el 63 % de la 
població i quasi el 100% de l'ecumeneS, 
cosa que dóna una idea adequada de la 
importància de la llei. 

És fàcil, doncs, d'entendre que la crea
ció d'aquestes MRC ha alterat considera
blement les relacions de poder entre els 
aparells centrals de l'Estat, a través dels 
quals s'expressa la fracció monopolista de 

Notes 

1. Aquest text s'inspira en resultats d'una inves
tigació en vies de realització, que ha comptat 
amb el suport financer de la presidència de la 
Universitat del Quebec, cosa que agraeixo. 
D 'altres resultats d'aquesta investigació es 
poden llegir a les publicacions següents: 
D ESY, J. i KLEIN, J.L.: " La /oi 125: cadre 
d'tme nouvelle articulation de l'État à la 
société /oca/e". Aménagement et pouvoir 
local. ACFAS, Cahier núm. 31, pàgs. 101-
126, Montreal, 1985. DIONNE, H .; GAG
NON, C.; KLEI N, J.L.: Du /oca/ à /'État: /es 
territorialités du développement. GRJR-GRI
DEQ, pàg. 141, Chicoutimi- Rimouski, 1986. 
També es pot consultar KLEJN, J.L. (ed.) : 
Aménagement et développement: vers des 
nottvelles practiques? ACFAS-UCAQ, Cahier 
núm. 38 , pàg. 199, Montreal-Chicoutimi, 
1986. 
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la burgesia nacional, i els seus dispositius 
territorials, és a dir, les municipalitats, 
lloc d'expressió de les fraccions locals de 
la burgesia, que actuen com a élites o com 
a notables. Cal destacar, a més, que les 
municipalitats, pel seu caràcter local, 
constitueixen la instància de poder més 
propera a totes les capes socials. Per 
aquest motiu preferim el terme "poder 
local" al de burgesia local, que, donada la 
situació actual, ens sembla reductor. 

Sostindrem la hipòtesi que l'alteració 
del poder local provocada per l'establi
ment de les MRC, que al principi es plan
teja amb el signe de la descentralització i la 
participació, no produeix ni una cosa ni 
l'altra. Al contrari, la llei crea condicions 
per a la tecnocratització de l'administració 
local i, alhora, com més va més allunya 
la població del poder. L'exploració 
d'aquesta hipòtesi requereix alguna infor
mació sobre els antecedents històrics 
d'aquesta llei i sobre el marc conjuntural 
en què s'insereix. Tot seguit, caldrà refe
rir-se específicament a les MRC. I, a l'úl
tim, caldrà examinar el paper que la llei 
atorga a cadascuna de les quatre instàncies 
que intervenen en el procés d'ordenament 
territorial, és a dir, el govern, les MRC, 
les municipalitats locals i els ciutadans. 

Entre la revolució tranquil·la i la crisi 
Per tal d'entendre perfectament la llei a 

què ens referim, els efectes de la qual van 
molt més enllà de l'ordenament del terri
tori, que és, per cert, força important, és 
necessari establir que se situa entre dues 
èpoques de la història del Quebec. Ja 
estudiarem més endavant la dinàmica 
social que engendra. De moment, ens 
acontentarem dient que aquesta llei cons
titueix l'últim pas de la "llarga marxa dels 
tecnòcrates" al Quebec, originada pel 
canvi polític que es produeix als anys sei
xanta, canvi que posa en marxa el que s'ha 
anomenat "la revolució tranquil·la"6

. 

Notes 

2. Els orígens de la implantació de les munici
palitats a la província del Québec daten de 
1855, any en què s'adopta l'Acta de les muni
cipalitats i dels camins del Baix Canadà. 
Sobre això es pot consultar: MATIHEWS 
GLENN, J.: "L'aménagement du territoire en 
droit public québecois" . McGill Law Journal, 
vol. 23 , pàgs . 242-261, Montreal, 1977. 

3. Més endavant ens referirem en particular al 
que s'entén per "revolució tranquil·la". 

4. A títol d'informació, diguem que les xifres 
sobre la població tenen una desviació estàn
dard de 43 396, mentre que les dades sobre la 
superfície en presenten una de 17 325. 

S'inicia aquest període precisament 
l'any 1960, quan una coalició social for
mada per la burgesia i la classe obrera, 
constituïda a la metròpoli (Montreal) i, 
per tant, de tall urbà, derrota el partit de 
la Unió Nacional, de tall conservador i 
arrels rurals, que, dut al poder per pri
mera vegada el 1936, havia governat la 
província de manera quasi ininterrom
puda durant més de vint anys. S'elegiren 
aleshores els liberals de Jan Lesage, entre 
els quals hi havia René Lévesque; que, 
com se sap, agafarà posteriorment les reg
nes del poder i iniciarà un període de 
grans reformes. L'Estat adquireix les 
característiques i l'envergadura pròpies de 
les administracions modernes i pren, a 
partir d'aquest moment, les regnes de tot 
allò que intervé en la reproducció social 
(salut, educació, seguretat social, etc.). 

També destaquen les mesures tendents 
a modernitzar l'economia i, sobretot, a 
constituir un capital local, és a dir nacio
nal, parcialment estatal. Val a subratllar, 
per les seves repercussions ulteriors, la 
nacionalització de l'electricitat, és a dir, 
del principal recurs natural existent al 
territori: l'aigua. Això permetrà la consti
tució de dues grans empreses estatals; de 
primer es crearà "H ydro-Québec", i des
prés la "Société de la Baie }ames", que 
realitzarà les grans obres hidroelèctriques 
a la conca del riu La Grande. 

Es podrien fer moltes consideracions 
sobre aquest important procés, però ens 
acontentarem d'assenyalar quatre aspectes 
relacionats amb el tema del territori, que 
enfocarem posteriorment: 
1) El resultat principal de la "revolució 
tranquil·la" és la implantació dels princi
pis econòmics de la teoria keynesiana i la 
implantació de l'Estat-providència, cosa 
que també ha estat interpretada com l'es
tabliment del capitalisme monopolista 
avançat o d'Estarl. 
2) L'objectiu principal del pwcés és la 

S. És convenient d'insistir que una part impor
tant del territori més nòrdic no forma part de 
l'ecumene. Si es té en compte tot el territori, 
l'espai estructurat en MRC constitueix el 
43,4% del total. Podem també assenyalar 
que, a més de les comunitats urbanes, no es 
regeix per aquesta Llei la Comunitat regional 
de l'Outaouais, situada a l'extrem oest de la 
província i constituïda més per raons políti
ques que no per la seva concentració urbana. 

6. Utilitzem aquí la imatge encunyada per 
SIMARD, J .J.: La longue march e des techno
crates. Albert Saint-Martin, pàg. 198, Mon
treal, 1979. 

constitució d'una burgesia nacional, fran
còfona, capaç de dirigir la societat des dels 
punts de vista econòmic, social i polític. 
En absència d'a<Westa burgesia, les regnes 
del procés les agafa l'Estat, cosa que porta 
a un extraordinari creixement de l'aparell 
estatal i al seu desplegament en tots els 
sectors de la societat, amb què es consti
tueix un ampli sector públic i parapúblic. 
3) ParaJ.lelament a l'augment del pes de 
l'Estat, es produeix un canvi qualitatiu en 
el seu personal. És l'hora de l'arribada 
dels tecnòcrates a l'administració. Això 
també incideix en el desenvolupament de 
branques universitàries que es posen al 
servei de les noves exigències administra
tives. Sorgeixen aleshores els sociòlegs, els 
animadors i els treballadors socials, els 
geògrafs i els urbanistes, etc., que incre
menten les files de la tecnocràcia. Per 
causa de la manca de partits polítics "ideo
lògics", aquests científics socials lliuraran 
posteriorment les diferents visions de la 
societat8

• 

4) EI nou bloc social, essent urbà i, 
encara més, metropolità, es planteja la 
generalització de la seva visió política i 
social a tot el territori. Aquesta visió és 
modernista i urbana, la qual cosa entra en 
contradicció amb les capes rurals, com
postes per les fraccions locals de la petita 
burgesia, l'església, els notables, els petits 
productors agrícoles i forestals, etc., que 
havien constituït la base de l'antic bloc 
social. Es produeixen com a conseqüència 
d'això una sèrie d'operacions de caràcter 
divers, l'objectiu de les quals és la trans
formació de la relació Estat/territori. I 
aquí resideix justamènt el problema que 
volem enfocar. 

Abans, però, de fer-ho, completarem 
la revisió històrica dels esdeveniments 
que vingueren a continuació. El govern 
de Lesage es manté en el poder fins al 
1966. En aquest període es duen a terme 
les principals transformacions correspo-

7. Aquest concepte ens sembla encara adient, a 
desgrat de la utilització quasi exclusiva que 
en féu un partit polític francés, el partit 
comunista, i de les crítiques que li han adre
çat d'altres tendències. L'emprem en la 
mesura que suggereix la necessària unió de la 
fracció monopolista del capital amb l'Estat 
per a la supervivència del sistema capitalista. 

8. Al Quebec, com a la resta de l'Amèrica del 
Nord, els partits polítics més importants es 
vanten de ser pragmàtics i no ideològics. No 
defensen una concepció més o menys perma
nent de la societat, sinó que evolucionen en 
funció de les possibilitats d'atènyer el poder. 

R.C.G . n° 6 • nove mbre 1987 • volum lli 



geografia 37 

(Foto : Lurdes Garcia) 

I t.( ·.G. n " U· n ovem b1-e 1987 ·volum m 



38 geografia 

Foto 7: Un llac prop de Chicoutimi 

nents a la " revolució tranquil·la", algunes 
de les quals ja han estat assenyalades. Des
prés, entre 1966 i 1970, es produeix un 
parèntesi degut a la represa del poder per 
la Unió Nacional, bé que ara amb una 
marcada aurèola nacionalista. 

El partit liberal viu, a l'oposició, un 
procés de definició a l'entorn del pro
blema del nacionalisme, problema que, 
d'altra banda, ocupa tot el debat nacional 
fins els primers vuitanta. El control del 
partit liberal el pren Robert Bourassa, el 
qual, amb un partit encara keynesià però 
ja no nacionalista, serà dut al poder el 
1970. Mentrestant, René Lévesque, líder 
popular durant el govern de Jean Lesage i 
artífex de la nacionalització de l'electrici
tat, funda un moviment nacionalista, el 
moviment "Sobirania-Associació" i, més 
tard, després d'unir-se amb un grup d'in
dependentistes més radicalitzats, la "Unió 
per a la defensa nacional", funda el "Partit 
québecois". El 1976, després de dos 
intents fracassats, aquest partit és dut al 
govern. 

Tant pels seus components com pel 
conjunt de mesures que va prendre, es pot 
dir que el govern del "Partit québecois" és 

l'hereu de la "revolució tranquil·la". 
Entre 1976 i 1980, domina en el seu si una 
tendència progressista, clarament social
demòcrata i nacionalista. Es produeixen 
diverses nacionalitzacions, es constituei
xen diverses empreses públiques, tenen 
lloc algunes experiències d'autogestió, 
s'estableix la supremacia del francès en 
totes les àrees de la vida nacional, etc. Es 
veu clarament que el govern intenta de 
constituir les bases d'un estat sobirà, que 
s'havia d'establir, segons el programa del 
partit, després d'un referèndum. 

Aquest referèndum va tenir lloc el 1980 
i, contràriament al que s'esperava, les tesis 
del "Partit québecois" hi van ser derrota
des. No obstant, és reelegit en les elec
cions generals de 1981, però ja sense el 
mateix programa. Sense l'estratègia nacio
nalista, abandona els principis de la social
democràcia i, en els seus intents de con
trolar la crisi, s'enfronta amb els treballa
dors, sobretot amb els del sector públic. 
El terreny era aleshores ben adobat per a 
l'arribada dels liberals de Robert Bouras
sa, elegit el desembre de 1985. Aquest, 
voltat d'un equip de grans empresaris i de 
representants de la burgesia comercial i 

(Foto: Autor) 

financera, derrota un "Partit québecois" ja 
sense René Lévesque i aplica una política 
clarament neoliberal9

• 

El projecte territorial de l'Estat 
Entre el 1960, any del començament de 

la revolució tranquil ·la, i 1979, any de 
l'aprovació de la Llei d'ordenament terri
torial i d'urbanisme, els diferents governs 
intentaren en diverses ocasions adaptar el 
territori, i sobretot l'espai rural, bressol 
de l'antic bloc social , a les noves concep
cions dominants a l'administració de l'Es
tat. Aquests intents són múltiples i el seu 
estudi detallat depassaria els límits del 
nostre treball 10

• Ens acontentarem, per 
tant, de recordar els que tenen més impli
cacions i ajuden a entendre la causa de la 
implantació de les MRC: 
1) El 1961 es crea el Consell d'orientació 
econòmica, que després, el1969, es trans
forma en la Direcció de planificació i de 
desenvolupament del Quebec. Aquest 
organisme es transformarà en el principal 
instrument d'acció econòmica del govern 
en el terreny del desenvolupament regio
nal. 
2) El matéix any es constitueix la Comis-
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sió provincial d 'urbanisme, amb l'encàr
rec d'identificar els objectius generals de 
tota l'acció de l'Estat i d'elaborar un 
esquema per a una llei d 'urbanisme apro
piada a les necessitats de la província. En 
el seu informe, presentat el 1967, aquesta 
comissió recomana la instauració de noves 
estructures regionals capaces de prendre 
decisions en matèria de planificació. Bé 
que aquestes recomanacions no tingueren 
un impacte directe en el terreny legislatiu, 
la comissió traçà els grans objectius que 
d'una manera o d'una altra seguirien els 
governs en aquesta matèria. 
3) El 1963 es constitueix la Direcció de 
planificació territorial de l'Est del Quebec 
(Bureau d'aménagement de l'Est du Qué
bec). Es tracta d'una experiència, l'única 
coneguda al Quebec fins aleshores, de 
planificació participativa. L'objectiu era 
trobar solucions per al subdesenvolupa
ment d'una de les regions més pobres de la 
província, solucions que havien d'emanar 
de la base i servir de marc a una política 
global de desenvolupament regional. En 
el seu informe, realitzat el1966, d 'evident 
inspiració desenvolupadora, es plantegen 
proposicions que s'allunyen de les reivin
dicacions populars, i hi predominen les 
mesures coercitives. El document passa a 
la història per haver proposat l' especialit
zació regional en l'explotació de la fusta i 
el desplaçament forçat de la població de 
les zones rurals de l' interior, qualificades 
com a marginals, cap a les ciutats petites i 
mitjanes del litoral, amb la consegüent 
alteració del mode de vida de les pobla
cions locals. No obstant, aquesta expe
riència presenta un interès especial a causa 
del descontentament que engendra en la 
població . Aquesta s'organitza, de primer 
per tal de resistir davant la relocalització, 
després amb l'objectiu de constituir orga
nismes de desenvolupament local, coope
ratives de desenvolupament i societats 
d'explotació dels recursos locals, que arri
ben fins i tot a proposar un concepte de 
desenvolupament local propi . Oposen a 
l'explotació sectorial el desenvolupament 
integrat, i s'enfronten així amb l'aparell 
central de l'Estat11

• 

Notes 

9. I s'adapta d'aquesta manera a les noves exi
gències del capitalisme. Es planteja la neces
sitat de "disminuir el pes de l'Estat" i es pri
vatitzen diverses empreses públiques. També 
s'anuncien retalls en el pressupost destinat a 
la seguretat social. 

10. Una anàlisi més detallada es pot trobar a 
LEVEILÜE, J. (ed. ): L'aménagement du terri-

4) El 1966, el territori del Quebec és divi
dit en deu regions administratives, amb 
les seves metròpolis regionals i subregio
nals respectives . Aquesta divisió és el 
resultat d'una enquesta de mercat realit
zada prèviament en tot el territori , cosa 
que permet d'establir una jerarquia 
urbana similar a la proposada per la teoria 
dels llocs centrals. Aquesta regionalitza
ció orienta la desconcentració administra
tiva de l'Estat provincial i àdhuc la de 
l'Estat federal, que es produirà a conti
nuació. Val a destacar, també, que servirà 
de marc a la formació dels Consells regio
nals de desenvolupament, criatures del 
govern que, paradoxalment, en més d'una 
oportunitat es giren contra aquest12

• 

5) El 1970 s'adopta un esquema global de 
desenvolupament regional, inspirat en la 
teoria del desenvolupament polaritzat. 
S'identifica un pol de desenvolupament, 
l'aglomeració de Montreal , i tres pols de 
creixement: el Quebec, Trois-Rivières i 
Sherbrooke. A l'entorn d'aquestes ciutats, 
es delimita una zona de creixement. La 
hipòtesi que sustenta aquest esquema és 
que en primer lloc cal aconseguir el desen
volupament de les grans ciutats, i que la 
solució als problemes de les regions peri
fèriques seguirà com a conseqüència lògi
ca. A partir d'aquest moment, el govern 
abandona qualsevol estratègia d'inversió 
significativa a les regions perifèriques, i 
només insisteix en la necessitat de raciona
litzar l'administració d'aquests territoris. 
6) El 1972 es presenta un avantprojecte de 
llei d'urbanisme i d'ordenament territo
rial. Aquest avantprojecte recull algunes 
de les proposicions de la Comissió pro
vincial d'urbanisme, i ressalta el paper de 
les regions administratives. Tanmateix, 
encara que és deixat de banda, és un ante
cedent directe de la Llei que s'adoptarà el 
1979. 

En resum, es pot dir que els diferents 
governs mostren un interès persistent i 
sistemàtic en la creació d'estructures efica
ces, a nivell polític i econòmic, d' inter
venció en el territori. A poc a poc, aquest 
interès es concreta en un projecte de crea
ció d'una instància intermèdia capaç 

toire au Québec. Du rêve au compromis. 
Nouvelle Optique, Montreal, 1982. 

Il . Una síntesi d'aquestes posicions es pot trobar 
a: D10 E, H.; KLEIN J.L.: "L'aménagement 
intégré des ressources: une alternative à la 
marginalité rurale". l nterventions économi
ques, núm. 8, pàgs. 85-89. Albert Saint-Mar
tin, Montreal, 1982. 

d'orientar el desenvolupament local i 
d'actuar com a interlocutor vàlid del 
govern. Aquests intents coneixen fracas
sos repetits degut al poder que tenen les 
municipalitats, que s'oposen a qualsevol 
mesura capaç d'amputar alguna de les 
seves facultats . A més , des del punt de 
vista social i polític, les municipalitats 

12 . Per exemple, tenim el cas del Consell regional 
de desenvolupament de la regió de Quebec 
(CRDQ), que ofereix un suport important a 
les lluites populars. Vegeu: Région 03, Du 
sous-développement aux expériences populai
res de développement. CRQD, pàg. 156. 
Quebec, 1976. 

13. Vegeu LEVEILL~E, J., op. cit. 
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s'oposen a determinats aspectes de la visió 
de l'aparell central de l'Estat, sobretot pel 
que fa a la urbanització i la gestió centra
litzada . És per això que, amb l'objecte de 
produir un acord, el govern renuncia a 
poc a poc a incloure en la llei els seus 
objectius econòmics de planificació, i 
manté tan sols els que es refereixen a l'ur
banisme. D'aquesta manera es produeix el 
consens que permet l'adopció de la Llei i 
la creació de les MRC. 

La implantació d'una instància 
intermèdia 

El procés que condueix a l'establiment 
d'aquest consens a l'entorn de la instaura-

H.( '.(; . n " O • r ul\~·mlu~· IHH7 · , ·olum lli 

ció d'una estructura intermèdia d'admi
nistració territorial veié els seus inicis el 
1977, quan el govern del "Partit québe
cois" plantejà una plataforma de descen
tralització. Aquest plantejament global 
estableix la necessitat de configurar un 
nou quadre susceptible de desenvolupar el 
dinamisme local i regional i la participació 
de la població. També es concep que els 
límits dels antics comtats rurals serveixin 
per a delimitar les noves cèl·lules d'admi
nistració intermèdia. Aquests comtats 
eren els que tradicionalment col·labora
ven amb les municipalitats rurals en la 
seva tasca administrativa. 

Al començament es plantejava que 
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aquests comtats, prèviament renovats, 
podrien rebre algunes funcions relatives a 
l'administració de les institucions de salut, 
d'educació i, evidentment, a l'administra
ció del territori. Es publica una síntesi 
d'aquests plantejaments en sis fullets 
d'àmplia difusió en el medi local. 

La negociació entre el govern i el món 
municipal es conclou amb el que alguns 
han caracteritzat com a compromís 13

• Les 
municipalitats accepten una es tructura 
intermèdia entre elles i el govern a canvi 
de l'evacuació de tot allò que no corres
pon a les responsabilitats atribuïdes tradi
cionalment al món municipal. El seu 
temor, d'altra banda justificat, era que el 
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govern s'hagués descarregat d 'algunes res
ponsabilitats més o menys conflictives i 
difícils d'administrar, sense lliurar-los els 
mitjans financers necessaris per assumir
les. D'aquesta manera s'adopta una Llei 
que, en aparença, no presenta repercus
sions pel que fa a les competències de l'ad
ministració local. Mostrarem, posterior
ment, que les repercussions foren molt 
més importants del que es va creure en un 
primer moment14. Ara com ara, referim
nos a la principal criatura de la Llei, la 
MRC. 

Com ja hem assenyalat, la Llei establí 
que, entre 1979 i 1983, a excepció de les 
comunitats urbanes, tot el territori "orga
nitzat" del Quebec15 s'estructurés en 
MRC, per a la qual cosa constitueix dinou 
comitès consultius amb la missió de facili
tar-ne la creació i solucionar les dificultats 
que s'anaven presentant. Aquestes dificul
tats estaven relacionades principalment 
amb dos aspectes que la llei no havia espe
cificat: els límits de cada MRC i la ponde
ració de la representació de cada munici
palitat local participant. 

Les MRC havien de reunir algunes 
característiques. Entre d'altres, havien 
d'agrupar municipalitats urbanes i rurals, 
cosa que perseguia harmonitzar les rela
cions entre la ciutat i el camp. Havien de 
constituir espais més aviat petits . I, a més, 
la població havia de sentir una certa iden
tificació al seu respecte. És clar que, en 
moltes ocasions, aquests criteris restaren 
només àl paper16. 

El fet és que, en el període esmentat, es 
constitueixen noranta-quatre MRC, grà
cies al reagrupament de les municipalitats 
locals, reagrupament que, val a dir-ho, 
fou moltes vegades voluntari, però en 
altres ocasions va ser decretat pel govern . 
Tal com ho estableix la llei, la MRC és 
constituïda pels alcaldes de les municipali
tats membres . Aquests elegeixen un pre
fecte , i la municipalitat que perd el seu 
representant, en ser el seu alcalde nome
nat per al càrrec de prefecte, pot enviar-hi 
un segon representant, elegit entre els 
membres del seu consell. A més, compten 
amb un cos de professionals i de treballa
dors, l'envergadura del qual varia segons 
la capacitat econòmica de cada MRC, que 
és dirigit per un secretari-tresorer. 

El finançament de les MRC prové del 
govern, de les municipalitats membres i, 
excepcionalment, de contribucions direc
tes. El govern proporciona una subvenció 
en concepte de realització del pla director 

Actors 
Total 

Tipus de 
directiva 

Conformitat 

Elaboració 

Execució 

Informació 

Total 

Govern 

(%) 

MRC Municipi Ciutadà 
local 

(%) (%) (%) (%) 

Font: «Lo i s ur l'aménagement et l'urbanisme• , adoptada per l'Assemblea Nacional del Quebec el21 de novembre 
de 1979. Quebec, Editor oficial, 1979. 

Taula 1: Repartiment de les directrius establertes per la llei d'Ordenació del TerritO ri i d'Urbanisme al Quebec 

d'ordenament territorial. Per a molts, 
aquesta és la principal font de finança
ment, cosa que explica la seva inestabilitat 
financera, ja que no és clar què passarà 
quan s'acabi aquest pla. També en alguns 
casos, les municipalitats locals han tras
passat algunes responsabilitats a la MRC, 
per a la qual cosa li han fornit també el 
pressupost corresponent. A més , quan la 
MRC té sota la seva jurisdicció territoris 
sense organització municipal, pot perce
bre contribucions per a la seva utilitza
ció1 7. 

Ja hem assenyalat que la principal mis
sió de les MRC consisteix a preparar un 
pla director d'ordenament territorial, per 
a la qual cosa ha de seguir un procés força 
rígid, establert a la llei detalladament. En 
resum, primer cal dictar un reglament 
provisional, de seguida cal realitzar estu
dis sectorials (turisme, localització i nd us
trial, etc.), després s'han de formular dife
rents proposicions preliminars, i només al 
final es pot proposar un pla definitiu. 
Tant el govern, com les municipalitats i 
els ciutadans intervenen en totes les etapes 
d'aquest procés . Al final, el pla definitiu 
s'ha de sotmetre a un procés de consulta 
popular, sense el qual no pot ser sancionat 
pel govern, que és, en definitiva, qui 
l'adopta. 

Les noves relacions de poder 
Una anàlisi minuciosa dels 269 articles 

que conté la llei ens permet d'establir amb 
major claredat el paper de cadascuna de 
les instàncies de l'articulació de l'Estat i 
del territori . Aquests articles estipulen 
que cal realitzar, en moments determi
nats, alguns gestos que, per al seu estudi, 
hem classificat en quatre categories : 
1. Els que es refereixen a la conformitat 
obligatòria que ha d'existir entre els dife
rents reglaments locals d'urbanisme, el pla 
director i les orientacions del govern. 
Aquest és un dels aspectes claus de tot el 
procés, perquè atorga al govern un meca
nisme important de control territorial. 
2. Els que es refereixen a l'elaboració de 
plans i reglaments, cosa que implica un 
cert poder de decisió. 
3. Els que consisteixen en l'execució, és a 
dir, els que posen en pràctica plans i regla
ments, que no impliquen cap poder de 
decisió. 
4. Els que es refereixen a la informació 
que ha de ser transmesa entre les diferents 
instàncies. Aquesta mena de gestos, val a 
destacar-ho , no són merament formals , ja 
que condicionen la legalitat del procés i, 
en la major part de casos, impliquen 
períodes de consulta clarament establerts 
a la Llei . 
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Foto 10: Un carrer del barri ètnic de Montreal, prop del centre de la ciutat (Foto: Autor) 

La freqüència d'aquests gestos consti
tueix un indicador del paper de cada ins
tància implicada en les noves relacions de 
poder establertes per la Llei (taula 1). 

Destaquem, en primer lloc, que els 

Notes 

14. Val a dir també que aquesta llei és adoptada 
quan en els medis governamentals es creia 
fermament en la constitució d'un Estat sobi
rà. Calia, doncs, que configurés l'estructura 
territorial d'un Quebec independent. 
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dipositaris del poder que significa vetllar 
per la conformitat són, principalment, el 

govern i, en menor mesura, la MRC. De 
totes les mesures d'aquest tipus previstes a 
la Llei, un 45 ,5% atorga poder al govern i 

15 . Aquesta noció designa el territori estructurat 
en municipalitats. La resta depèn directament 
del govern. 

16. Es pot assenyalar, per exemple, el cas de la 
MRC de Lava!, al nord de la ciutat de Mont-
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un 36,6% ho fa a la MRC. En el cas del 
govern, aquesta mena de gestos consti
tueix el17,8% de tots els que ha de realit
zar en virtut de la Llei. En el cas de la 
MRC, tanmateix, només constitueixen el 
9,8%, i la majoria són gestos que li per
meten de controlar les municipalitats 
locals. Aquestes darreres reben l'encàrrec 
de controlar el ciutadà. S'implanta alesho
res un procés de control esglaonat mitjan
çant el qual el govern controla les MRC, 
aquestes controlen les municipalitats, 

locals, i aquestes darreres el ciutadà; 
s'atorguen al govern els instruments per 
controlar també directament les munici
palitats i els ciutadans. 

Quant al poder d'elaboració, les direc
trius es distribueixen de manera diferent. 
La majoria es concentra entre les MRC i 
les municipalitats locals, amb un 34% i un 
40%, respectivament. El govern té un 
paper menor en aquesta matèria, només 
amb un 26%. Pel que fa al ciutadà, no rep 
cap atribució d'aquest tipus. Destaquem 
que la majoria de les directrius d'aquest 
tipus no estableixen relacions de poder 
vertical, sinó que més aviat creen relacions 
hortizontals entre MRC o entre munici
palitats veïnes. Si se'n fa abstracció, es pot 
comprovar que aquest tipus de funcions 
crea una dinàmica d'interrelació entre les 
instàncies superiors i les inferiors. És a 
dir, que el govern controla les MRC, però 
aquestes també compten amb instruments 
que els permeten de demanar comptes al 
govern. El mateix passa entre les MRC i 
les municipalitats locals . 

La funció executiva recau sobretot en 
les municipalitats locals, les quals són 
interpel·lades pel 44,4% de les directrius 
d'aquest tipus. També les MRC poden ser 
classificades com a executores, ja que s'hi 
fa al·lusió en el 38,8% de les directrius 
que estipulen la realització de gestos de 
mera aplicació. 

En qualsevol cas, l'anàlisi de les rela
cions entre els diferents nivells mostra que 
les MRC controlen les municipalitats 
locals, i aquestes controlen els ciutadans, i 
que el govern juga un paper secundari en 
aquesta matèria . 

Contràriament al que passava en els 

real, que és totalment urbana. 
17. Aquesta funció és heretada dels antics con

sells de comtat rurals. 
18. Com ho planteja BAREL, Y.: La société du 

vide. Ed. du Seuil, París, 1984. 
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casos anteriors, l'anàlisi de la categoria 
informació posa de relleu el paper del ciu
tadà. Destaquem, però, en primer lloc 
que aquesta mena de directrius constituei
xen el48, 1% de totes les analitzades, cosa 
que ens sembla reveladora de la importàn
cia que la Llei atorga a aquesta funció. 
D'aquestes, el 35,7% obliga les diferents 
instàncies a informar el ciutadà i li donen 
el poder d'exigir aquesta informació. A 
part d'això, aquesta és la funció que la Llei 
atorga al ciutadà, donat que el 95,2% de 
totes les directrius que l'interpel·len s'hi 
refereixen. 

La informació circula des de les instàn
cies superiors cap a les inferiors, i això 
crea un imatge de descentralització. Tan
mateix, cal destacar que, encara que la 
Llei estipula clarament que els qui pos
seeixen el poder han de consultar els ciu
tadans, cap article no els obliga a tenir en 
compte allò que diu el ciutadà. 

En resum, es pot constatar el següent: 
1 r que, mentre es descentralitzen efectiva
ment les funcions d'elaboració i sobretot 
d'execució, se centralitza el control del 
procés; 2n que, l'únic aspecte en què es 
constata l'absència del govern és en el 
referent a l'aplicació de plans i reglaments, 
els quals constitueixen justament els 
aspectes conflictius del procés; 3r que el 
ciutadà, a qui constantment s'al·ludeix, en 
no tenir cap poder real, juga un paper de 

legitimització del procés; 4t i que, per 
tant, el poder no només no s'ha descentra
litzat, sinó que es troba com més va més 
allunyat del ciutadà i àdhuc de les élites 
locals que s'expressen en les municipali
tats locals . 

Conclusió 
Hem demostrat que la nova Llei d'or

denament territorial i d'urbanisme del 
Quebec modifica l'estructura de poder 
local existent a la província. El nou orga
nisme creat per la Llei, la MRC, consti
tueix, per tant, més que una simple ins
tància intermèdia, i és la peça principal del 
desplegament de la lògica de l'Estat al 
territori . I és clar que aquesta lògica és la 
que correspon al capitalisme avançat, que 
necessita instruments de gestió eficaços a 
tots els nivells. Gràcies a la MRC, l'Estat 
ha aconseguit d'establir una dinàmica 
nova, coherent i sincronitzada a l' Admi
nistració del terri tori . 

D'altra banda, la dinàmica interna de 
les MRC posa de relleu la diferència que 
existeix entre els polítics elegits i els qua
dres professionals. En aquest sentit, la 
MRC constitueix una cèl·lula on coexis
teixen dos dispositius. El primer, format 
pels polítics, funciona amb una dinàmica 
política, la mateixa que existia abans de 
l'aplicació de la Llei , i que, a més, és la 
mateixa que existia abans de la revolució 

tranquil ·la. Mentre que el segon, consti
tuït pels tècnics i els professionals, és el 
vehicle de les concepcions tecnocràtiques. 

El desenvolupament de les relacions 
entre aquests dos dispositius és, però, 
força incert. Com ho és també el futur de 
les MRC ara que, amb l'elecció del nou 
govern neoliberal el 1985, i d'acord amb la 
tendència que impera als països occiden
tals industrialitzats, el capitalisme evolu
ciona vers un cert corporativisme amb 
incidències territorials prou importants 18

• 

Les exigències del capitalisme semblen 
estar en transformació. S'hi afegeix el fet 
que la principal missió de les MRC, con
sistent a elaborar els plans directors de 
l'ordenament territorial, s'ha completat el 
desembre de 1986. 

La supervivència d'aquesta estructura 
dependrà del seu arrelament i de la impor
tància que li atorgui el nou model. De 
moment, val a destacar un fet que, a més 
de revelar les seves repercussions, és bas
tant paradoxal: els seus principals defen
sors d'avui són els qui més resistències 
oposaren a la seva implantació, és a dir , 
les municipalitats rurals. 

Juan-Luis Klein 
Departament de Ciències Humanes 
Université du Qué bec à Chicoutimi 

Q uebec, Canada 
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BASF FlexyDisK 
Mélxima seguridad para sus datos 

BASF AexyDisk 
5.25", 5.25" HO, 8" 

Absolula seguridad de dalos y 
funcionamiento con una 
duración muy superior: un 
promedio de 35 Mill. de pasadas 
por pista. 

División lnformatica. 

BASF AexyOisk Science 
5.25", 5.25" HO 

La màxima calidad para 
condicio"nes de aplicación 
dificiles. Estable a la temperatura 
hasta 70 °C. Comprobación de 
la superficie al cien por cien. 
Duración de uso: un promedio 
de 70 Mill. de pasadas por pista. 

BASF AexyDisk 
3.5" 

El FlexyDisk con muy 
alta densidad de 
grabación para la 
nueva generación de 
mini sistemas. 

Si Ud. registra y consulta en su 
empresa millones de datos, necesita 
un disquete de màxima seguridad, ya 
que el mas pequeño error le puede 
acarrear las màs graves 
consecuencias. 

BASF, empresa de vanguardia 
mundial en tecnologia, le ofrece la 
seguridad de datos que Ud. necesita: 
BASF FlexyDisk. 

En favor del BASF FlexyDisk hablan: 

e La utilización de los materiales màs 
modernos. 

e Una avanzada tecnologia de 
elaboración. 

e Métodos de prueba y control 
científicos. Una verificación final al 
100%. 

e Y una duración casi ilimitada. 

Si Ud. exige màxima seguridad, 
póngase en contacto con nosotros. 

ri BASF 



SISTEMA FUJI GRANDEX 

los beneficios de las prestaciones 
del revelado ''lith'' y acceso rapido 
en un nuevo sistema. 

Superior calidad con revelada super rapida f 

Características del Sistema FUJI GRANDEX 

1. Economia. 

El Sistema GRANDEX, reduce los costes 
de producción en relación con los sistemas 
" lith " convencionales . 

2. Calidad. 

El Sistema GRANDEX, proporciona una 
excelente calidad de image'n . 

3. Rapidez. 

El Sistema GRANDEX , es el sistema 
de procesado mas rapido existente en la 
actualidad . 

4 . Universalidad. 

Pueden procesarse , conjuntamente , 
los distintes tipos de papeles 
y películas del sistema . 

5. Estabilidad. 

El Sistema GRANDEX , proporciona una 
alta calidad de acabado . 

6. Adaptabilidad. 

El Sistema GRANDEX , puede ser utilizado 
en cualquier tipo de procesadora . 

Procesadora Fui i FG- 680 A 

------- ------ Representante exclusiva para España : 

Costa Rica . 11 ·Tels. 458 82 50 - 458 83 50 • Madrid 28016 

Napoles.131 • Tels . 231 85 12 - 231 84 01 • Barcelona 08013 
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LA REFORMA ADMINISTRATIVA 
DE POLÒNIA I LES SEVES 

CONSEQÜÈNCIES 

Foto 1: El centre de Lódz, un dels nuclis industrials de Polònia (Foro: CC V) 
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Introducció 
A les societats desenvolupades, tant les 

autoritats polítiques com les administrati
ves han tingut sempre molt d'interès en el 
problema de la divisió administrativa del 
país. Això ha estat així perquè el problema 
té a veure amb la relació es tat-societat en 
l'aspecte de l'exercici del poder sobre la 
població d'un territori. 

La divisió administrativa determina en 
gran part els poders de les autoritats cen
tral, regional i local, d'una banda, i el 
nivell de participació en el govern dels 
ciutadans d'una certa àrea geogràfica, 
d'una altra. Anima una certa mesura -gran 
o petita- d'associació autonòmica a 
escala regional o local i determina la 
infrastructura espacial per contactes entre 
la comunitat i els individus per un costat, 
i entre l'autoritat central i institucions 
diverses, per un altre. A mesura que la 
civilització progressa i s'intensifiquen els 
processos d'urbanització, la xarxa dels 
contactes que els individus i els grups 
socials han de tenir amb les autoritats 
locals i les institucions socials (educació, 
cultura, assistència mèdica) es fa substan
cialment més densa. El pes d'aquestes 
relacions especials, que fins a cert punt 
estan determinades per la divisió del país 
en unitats bàsiques d'administració i d'or
ganització de l'espai que representen una 
certa jerarquia de les autoritats adminis
tratives i polítiques, és d'una importància 
capital. per als ciutadans, els grups socials 
i aquells que governen el país . 

L'organització de l'espai no pot estar, o 
més ben dit no hauria d'estar, separada de 
les realitats del país, és a dir, del sistema 
d'assentaments que s'han desenvolupat al 
llarg dels segles, els lligams existents entre 
les unitats d'aquest sistema i les condi
cions naturals. 

Quan s'examina qualsevol proposta per 
canviar o transformar l'actual divisió ad-



48 geografia 

Foto 2: La plaça del Mercat de Varsòvia, exemple de reconstrucció urbana 

ministrativa del país, s'haurien de tenir en 
compte els següents factors: 
a) Els factors de naturalesa política, espe
cialment la relació autoritats-societat; 
b) Característiques del sistema d 'assenta
ment existent, vincles entre els seus ele
ments i, si és possible, les seves tendències 
de desenvolupament; 
e) La influència del medi ambient natural. 

Qualsevol que sigui el sistema sòcio
polític del país, s'han de considerar els 
tres factors següents quan es fan sortir les 
unitats bàsiques de divisió administrativa 
de l'escala operativa: 
1. El factor humà, és a dir, la quantitat de 
població que hauria de ser integrada en 

una unitat donada, o les dades de població 
mínima i màxima que permetessin a la 
unitat d'existir en termes econòmics; 
2. El factor d 'espai: dimensions extremes 
de les unitats administratives, determina
des en base a les dimensions del país, la 
xarxa de transports, les barreres naturals, 
etcètera; 
]. El factor de l'organització, és a dir, que 
s'asseguri un nivell de gestió i d 'informa
ció eficient. 

Aquests tres factors poden completar
se amb altres consideracions relacionades 
amb la història de l'àrea, els lligams cultu
rals o ètnics, el nivell del desenvolupa
ment sòcia-econòmic; més freqüentment, 

certes decisions polítiques. Els artífexs 
d'aquesta política poden tenir la intenció 
de crear certes comunitats territorials o 
separar-les; poden decidir de promoure la 
participació dels ciutadans en el govern o 
d'impedir-la. 

Reforma de la divisió administrativa 
de Polònia 

Els canvis en la divisió administrativa 
tenen lloc més o menys sovint, segons el 
país. La divisió administrativa de Polònia 
ha estat canviant des del final de la Segona 
Guerra Mundial. Les reformes han tingut 
diverses finalitats i mai no s'han acabat. 
Això no obstant, normalment només s'hi 
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han vist involucrades les unitats adminis
tratives més petites. No va ser fins al juny 
de 1975 que va tenir lloc una reforma 
administrativa que va alterar fonamental
ment l'estructura de la divisió del país, en 
canviar un sistema d'unitats administra
tives de tres nivells per un altre de dos ni
vells. 

S'ha de destacar el fet que la necessitat 
d'una reforma administrativa es va desen
volupar i va crèixer en la dècada dels 70, 
juntament amb el ràpid progrés de la 
industrialització i de la urbanització, a 
conseqüència del qual a mitjan anys 70 un 
60% de la població vivia en pobles i ciu
tats, amb més d'un 25% en ciutats de més 

!{.( · .(;. n " B· HU\'t'IIIIH'I' 10~7 ·volum lli 

de 100 000 habitants. Com a resultat 
d'aquests processos, es van desenvolupar 
noves formes d'establiment de tipus 
nodal, procedents de les ciutats mitjanes i 
de les seves rodalies; encara més, l'establi
ment d'estructures de les grans aglomera
cions urbanes formades en les dècades de 
1960 i 1970. També a les àrees rurals, el 
desig d'assegurar un adequat estàndard de 
serveis -especialment a les àrees d'educa
ció, cultura, assistència mèdica, benestar i 
distribució de béns- va produir una ten
dència a concentrar aquestes facilitats en 
pobles seleccionats. Com que a Polònia la 
xarxa de poblament rural estava fragmen
tada (al voltant de 40 000 pobles) i el 
poder econòmic de les que eren aleshores 
les unitats de divisió administrativa bàsi
ques, els gromades (uns 4 300) era insigni
ficant, es van establir unes unitats bàsi
ques, els gmines, el 1972. Inicialment es 
van establir 2 400 gmines, però actual
ment en queden al voltant de 2 100, una 
part dels quals (uns 600) tenen una admi
nistració comuna a un petit poble, i 
d'aquesta manera resolen millor les neces
sitats, tant per al país com per als habi
tants del poble. 

La fundació de gmines va ser el primer 
pas en la reforma fonamental del sistema 
administratiu que va canviar el sistema de 
tres nivells pel de dos nivells. El model 
existent de gromada-poviat-voivodat es 
va transformar en gmina-voivodat. En un 
segon estadi, el 1975, la unitat administra
tiva intermèdia, el poviat, va ser elimina
da, i el nombre de les unitats més grans, 
voivodat, va ser incrementat de 17 a 49. 
Encara que la fundació dels gmines va fer 
que els poviats fossin bastant superflus (hi 
havia 7-8 gmines per cada poviat mitjà), 
l'operació va ser de teràpia de xoc, ja que 
el poviat havia tingut una llarga tradició 
com a una unitat de divisió administrati
va. Havia sobreviscut a totes les reformes 
administratives anteriors; l'eliminació dels 
poviats afeblia els centres locals tradicio
nals i diferents tipus de connexions locals, 
la qual cosa fou motiu de molts conflictes 
i inconveniències que la divisió adminis
trativa vigent del país encara no ha resolt, 
o almenys no les ha resoltes d'una manera 
que satisfaci completament les comunitats 
locals. 

Els dos estadis d'aquesta reforma han 
estat separats per un període de dos anys, 
que va considerar-se necessari per a la 
consolidació dels gmines com a centres de 
nivell bàsic de l'autoritat i l'administració 
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estatal, perquè poguessin assumir les fun
cions sòcio-econòmiques que els havien 
estat assignades en el moment que els 
poviats van ser dissolts i els vells voivo
dats van ser dividits en d'altres de nous. 

La nova divisió administrativa del país 
volia representar un patró de competència 
ben definit i molt lògic: el gmina havia de 
tenir funcions d'organització i de gestió, 
mentre que el voivodat havia de coordinar 
i supervisar. Aquesta divisió de compe
tències en dos nivells va representar un 
intent de millorar la divisió, no prou cla
ra, de competències en el sistema anterior 
de tres nivells i també es destinava a satis
fer les necessitats d'un model descentralit
zat de l'autoritat i l'administració estatal. 
Tanmateix, hi ha tants voivodats que és 
difícil de col·locar els seus límits quan 
s'administren diverses esferes de la vida 
del país. Per exemple, ha calgut establir 
unes unitats supra voivodat, anomenades 
macroregions, quan s'ha fet la planificació 
de l'espai. D'altra banda, com que els voi
vodats són petits, moltes institucions han 
establert unes "divisions administratives" 
per cobrir les seves pròpies necessitats; 
aquestes s'han anomenat divisions espe
cials i es coneixen com l'estructura de l'es
pai de l'administració econòmica i cultu
ral. L'econòmica hauria de correspondre a 
la divisió administrativa, però això no és 
sempre possible. Aquesta possibilitat 
existeix quan l'estructura espacial de 
l'economia és de caràcter zonal, però no 
existeix quan és de caràcter nodal. Seria 
difícil d'encaixar les operacions dels ferro
carrils, les comunicacions, el subministra
ment elèctric, les instal·lacions hidràuli
ques en la xarxa de la divisió administrati
va, com es pot fer amb la indústria i l'agri
cultura. 

Avantatges de la nova divisió 
administrativa de Polònia 

Algunes consideracions pràctiques par
len a favor de la divisió administrativa 
actual. En primer lloc, la distància entre 
les autoritats i els ciutadans s'ha escurçat, 
o almenys ho hauria d'haver fet. Bàsica
ment, és possible anar a la capital del voi
vodat amb els transports públics i tornar a 
casa en un mateix dia des de qualsevol part 
del país. El mateix es podia dir en el passat 
de les comunicacions entre els poviats i les 
capitals de poviat. S'ha d'assumir que el 
millorament més gran tindrà lloc en rela
ció a la xarxa de telèfons i tèlex, que facili
taran un ràpid contacte entre les unitats 
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Fig. 1: La divisió territorial de Polònia abans del1975 

bàsiques i el voivodat i entre diferents voi
vodats. Els ciutadans també en sortiran 
beneficiats, sobretot aquells que viuen en 
pobles petits o aldees . Les noves capitals 
de voivodat són els nous centres del 
desenvolupament sòcio-econòmic; hau
rien d'estimular el desenvolupament 
d'àrees subdesenvolupades i les iniciatives 
de les comunitats locals. 

Un altre avantatge de la divisió admi
nistrativa actual podria ser la reducció del 
nombre de nivells jeràrquics de l'estruc
tura administrativa, que podria reduir les 
distorsions en el corrent informatiu. 

Quan parlem dels avantatges de l'actual 
divisió administrativa del país, hem 
d'adonar-nos que molts d'ells són de 
caràcter potencial; això vol dir que l'actual 
divisió administrativa crea unes condi
cions que afavoreixen un cert tipus de 
situacions o bé uns mètodes d'operació 
que resulten més eficients que no ho eren 
amb la divisió administrativa anterior. Un 
d'aquests elements podria ser la recons
trucció de l'autonomia, com a mínim en el 
nivell del gmina. Fins al 1950, els gmines 
s'autogovernaven i els grups autonòmics 
locals feien certes funcions "assignades" 
per l'administració central. Més tard, els 
gmines es van transformar en els cossos 
bàsics de l'autoritat de l'Estat. El desen
volupament del govern autonòmic als 
pobles petits o als gmines és actualment 
possible perquè són petites comunitats en 
les quals tothom es coneix, i poden elegir 

Fig. 2: La divisió actual de Polònia 

la gent a qui agradi més el prestigi profes
sional i públic com als seus representants 
dels cossos governamentals autonòmics . 
Naturalment, en pobles més grans les 
estructures de govern autonòmic han de 
ser més complexes i jerarquitzades. En 
aquest moment, els esforços haurien de 
centrar-se en l'establiment d'uns cossos de 
govern autonòmic en els gmines; a nivell 
de voivodats, el govern autonòmic és cosa 
del futur . En donar forma al nou model 
per a la divisió administrativa del país, 
s'hauria de pressuposar que la descentra
lització es produís de manera progressiva, 
és a dir, que els cossos de govern autonò
mic locals fossin desenvolupats, i que el 
paper dels cossos representatius anés crei
xent al mateix temps que el de l'adminis
tració s'anés fent menys important. 

Fet i fet, la nova divisió administrativa 
hauria de millorar l'organització i el ren
diment econòmic de les autoritats locals . 

Desavantatges de la nova divisió 
administrativa de Polònia 

La manera de portar a terme la reforma 
de la divisió administrativa de Polònia i de 
la delimitació de les seves unitats, els gmi
nes i els voivodats, ha portat com a conse
qüència el ressentiment públic i uns con
flictes que han estat, sovint, prou justifi
cats. Algunes persones han expressat 
l'opinió que la reforma administrativa del 
1975 ha resultat en gran part ineficaç. 
Això no obstant, no significa que se 

n'hauria de dur a terme una altra, ja que 
aquesta divisió existeix i s'ha de tenir en 
compte . L'estabilitat és necessària i la 
divisió administrativa no ha de ser alte
rada amb gaire freqüència . Els canvis 
sovintejats impliquen costos alts i intro
dueixen el caos, no només a l'administra
ció, sinó també a l'economia i a l'emma
gatzemament d'informació. 

Les opinions sobre la divisió adminis
trativa actual són en gran part el resultat 
de la forma en què s'ha introduït. Les 
notícies sobre la reforma promesa van 
causar tal terror entre el personal adminis
tratiu que va arribar un punt en el qual 
l'administració va deixar de funcionar en 
conjunt. En vista d'aquest fet , les autori
tats van decidir d'accelerar la introducció 
de la nova divisió administrativa, encara 
que l'esquema no havia estat ni pensat en 
detall ni consultat. Com a conseqüència, 
la xarxa informal de diverses institucions 
locals amb estatus de branques d'institu
cions de voivodats va ser imposada en els 
llocs dels anteriors poviats. 

No obstant, algunes opinions negatives 
s'han fet menys negatives al llarg 
d'aquests deu anys en què la nova divisió 
administrativa ha estat operant. Encara 
més, l'opinió que s'expressa sovint és que 
ni l'actual estructura administrativa ni cap 
altra no poden cobrir totes les espectatives 
que genera. La divisió administrativa té 
les funcions per a l'exercici de les quals va 
ser creada (organització i administracio de 
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l'Estat), i poca cosa més se n'hauria d'es
perar. Aquest punt de vista pot ser conve
nient quan la divisió administrativa no és 
més gran per l'economia i la vida social o 
quan el sistema de govern es troba forta
ment centralitzat, és a dir, quan la divisió 
administrativa s'estableix per l'únic pro
pòsit d'una tranferència efectiva d'instruc
cions des del nivell central a les jerarquies 
inferiors. Però aquest no és el cas de Polò
nia. Ben al contrari, aquí l'activitat sòcio
econòmica està tan intensament "regiona
litzada" que la pèrdua de la divisió admi
nistrativa del país produeix una resposta 
molt exagerada. 

De les opinions crítiques expressades en 
relació amb la nova divisió administrativa, 
l'acusació més freqüent era que tallava els 
lligams sòcio-econòmics que s'havien 
desenvolupat al llarg de dècades. Això va 
afectar de forma adversa moltes comuni
tats locals, que es van trobar en una posi
ció pitjor en relació als centres administra
tius i econòmics. Això va ser degut princi
palment al fet que la majoria de les velles 
capitals de voivodat eren grans aglomera
cions urbanes amb un gran camp d'atrac
ció. La nova divisió ha estat funcionant 

massa poc temps pels nous patrons gravi
tacionals, aquells on les noves capitals de 
voivodat serien centres de gravetat, de 
desenvolupament. No obstant, aquest 
procés es duu a terme, cosa que és evident 
pel fet que molts dels qui van a treballar a 
les capitals de voivodat no creuen els 
límits dels voivodats. Retallar les línies 
gravitacionals establertes de feia temps era 
un dels resultats del sistema de portar a 
terme la reforma, pel fet que primer es va 
realitzar una divisió en unitats bàsiques 
(gmines) i després es va fer una subdivisió 
subseqüent en voivodats, basada en aque
lla divisió. Aquesta falta de comprensió de 
la reforma va tenir una influència negativa 
en la delimitació dels voivodats, els límits 
dels quals havien de coincidir amb la divi
sió anterior en gmines. No obstant, fins i 
tot en aquell punt la delimitació dels voi
vodats podria haver-se fet millor, posant 
més atenció en els lligams de tipus espa
cial, econòmic, social i cultural existents. 
Això s'aplica particularment als anome
nats voivodats municipals (Varsòvia, Lódz, 
Cracòvia). Grans àrees orientades cap a 
aquestes capitals de voivodat van ser dei
xades fora dels límits dels nous voivodats. 

Foto 3: L'estació ferroviària i els nous edificis del centre de Varsòvia 
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El nombre de voivodats i unitats bàsi
ques (gmines) en la divisió administrativa 
de dos nivells dificulta la supervisió efi
cient i la coordinació i produeix una ten
dència a l'establiment de nivells interme
dis (regionalització dels voivodats). Això 
pot desestabilitzar l'organització de l'ad
ministració. S'hauria d'admetre que fins i 
tot sota el sistema previ, en tres nivells, es 
feien divisions territorials amb finalitats 
especials que no convergien amb la divisió 
bàsica. Fins a cert punt, eren justificades 
i àdhuc resultaven ser unes operacions 
indispensables . No obstant, sota l'actual 
divisió en dos nivells, el nombre de divi
sions especials ha pujat vertiginosament, 
la qual cosa indica que la divisió admi
nistrativa actual és inefectiva. Però seria 
difícil de fer qualsevol generalització en 
aquesta connexió. El problema amb les 
divisions especials s'està investigant ac
tualment. 

La introducció de noves divisions 
administratives va trencar les estructures 
dels plans espacials existents, i va afectar 
severament, de forma concreta, la planifi
cació regional. Les petites àrees dels voi
vodats restringien les oportunitats per a 

(Foto : CCV) 
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usar les experiències metòdiques adquiri
des amb la planificació regional. L'aproxi
mació administrativa a la planificació de 
l'espai va començar a imposar-se sobre 
l'aproximació als problemes individuals, 
per la qual cosa la planificació regional va 
desenvolupar el problema dels supravoi
vodats (planificació macroregional). 

L'increment substancial del nombre de 
voivodats ha tingut una altra conseqüèn
cia: el camp d'acció dels anomenats pro
blemes de transvoivodats va augmentar. 
Com que havia estat decidit que tots els 
problemes que ultrapassen la competència 
d'una unitat territorial s'han de trametre a 
un nivell administratiu superior, el gran 
nombre de voivodats al país es va conver
tir en un pretext natural per a la centralit
zació de les decisions. Aquesta tendència 
pot desaparèixer en el futur; de tota mane
ra, s'hauria d'esperar que aquest camp 
d'acció disminuís substancialment. La 
centralització de les decisions normalment 
es basa en l'existència d'una gran nombre 
de voivodats econòmicament febles. 

Avaluació de la reforma 
administra tiva de Polònia 

Per a determinar la utilitat d'un model 
donat de divisió administrativa, s'hauria 
de començar per determinar el tipus de 
sistema de govern a què aquest model ha 
de servir . Respecte de Polònia, podríem 
adoptar un model general en el qual un 
sistema d 'autogovern concilia un punt de 
vista estratègic amb el punt de vista de les 
comunitats, un model en el qual existeix 
un fort autogovern territorial i cossos 
d'administració pròpia de treballadors al 
costat d'una administració econòmica i de 
l'Estat. Per tant, hauríem d'assumir que la 
progressiva descentralització de les deci
sions administratives i econòmiques , és a 
dir, el desenvolupament d'un autogovern 
territorial i el creixement dels cossos 
representatius a costa de l'administració, 
haurien de ser contemplats com a quel
com de desitjable. 

El problema de la divisió administrativa 
de Polònia hauria de ser considerat des de 
dos angles bàsics, que són el domini terri
torial més favorable dels cossos represen
tatius i una organ ització territorial de l'ad
ministració que podria ser la més eficient 
(des del punt de vista de les autoritats) i la 
més convenient (des del punt de vista del 
públic). El sistema representatiu com
porta dues dimensions naturals per a 
comunicar la voluntat del poble, la regia-

Foto 4: L\1griculrura polonesa representa encara un recurs econòmic important (Foto: CCV) 

nal i la local. Aquesta última, més impor
tant, influeix en les condicions de vida de 
la població i en les estructures espacials 
bàsiques que la gent necessita en totes les 
esferes de la seva existència diària (allotja
ment, treball, lleure, distribució dels 
béns). Es pot observar fàcilment que la 
qualitat de vida del ciutadà i la seva parti
cipació en la vida pública es decideixen al 
nivell bàsic de l'organització territorial. 
D'aquí ve la immensa importància del sis
tema representatiu en un nivell bàsic de la 
divisió administrativa. 

L'altra dimensió de l'operació del sis
tema representatiu és la regió, la delimita
ció de la qual és el resultat de factors eco
nòmics, històrics i culturals. La política 
de desenvolupament regional deriva de la 
combinació de la política central amb les 
diverses aspiracions de les comunitats 
locals .. Una regió entesa d'aquesta manera 
hauria de comprendre un centre urbà 
poderós i, potser, hauria de ser relativa
ment autosuficient. 

Tot el que s'ha dit fins ara indica clara
ment que l'organització dels sistemes 
representatius de Polònia requereix 
només una divisió administrativa de dos 
nivells: el gmina i el voivodat. El pro
blema de si l'actual grandària de les unitats 
administratives és l'adequat, i, si no ho és, 
què s'hi hauria de canviar, és una qüestió 
que encara no s'ha resolt. Les avaluacions 

i les proposicions per a un canvi s'han 
basat, fins a l'actualitat, més en la intuïció 
que no en una recerca fidedigna . 

Ara com ara, es dóna un acord gairebé 
universal sobre el fet que el sistema admi
nistratiu existent a Polònia, de dos nivells, 
s'hauria de mantenir (encara que les raons 
per a aquesta acceptació varien) i només 
s'hi haurien de fer algunes correccions per 
millorar-ne l'efectivitat. Les correccions 
haurien de relacionar-se principalment 
amb els voivodats, ja que la divisió en 
gmines ha estat, en general, aprovada per 
la població. La divisió en gmines va ser 
acurada, la qual cosa augura que hauria de 
durar. Després que s'hi han introduït uns 
petits canvis, els gmines actuals consti
tueixen unitats bàsiques: microregions 
sòcia-econòmiques. 

Des del punt de vista de l'economia de 
l'espai, és essencial decidir si es mantenen 
els voivodats amb un potencial econòmic i 
de població baixos. En general es creu que 
s'haurien de mantenir si tenen alguna pos
sibilitat, encara que sigui petita, de desen
volupament. D'altra banda, l'àrea dels 
voivodats les capitals dels quals són les 
aglomeracions urbanes més grans s'hau
rien d'expandir. 

Marek Potrykowski 
Institut de Geografia i 
Organització de l'espai 
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EL MAPA GEOGRÀFIC 1:100 000: 
Un projecte cartogràfic institucional 

a Catalunya (1914-1941) 

Quan l'any 1914 es constituí la Manco
munitat de Catalunya, un dels objetius 
que aquesta es proposà fou el de dur els 
serveis públics fins a l'últim racó del terri
tori. Això volia dir un creixement notable 
de la xarxa ferroviària , un pla d'obres 
hidràuliques i, en definitiva, un conjunt 
d'obres que vertebressin tot el territori. 
Davant d'aquesta política es féu patent la 
necessitat de confeccionar un mapa topo
gràfic i un mapa geològic que omplissin el 
buit existent en aquests camps. 

Els mapes de Catalunya que s'havien fet 
fins aleshores tenien un valor remarcable, 
però en mancava un de detallat i precís a 

Foto 1: Estat dels treballs del mapa I: I 00 000 del 1934 
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l'estil dels que tenien els països més avan
çats (França, Alemanya, Anglaterra). 
Dels mapes existents -ultra la importàn
cia dels de conjunt, molts d'ells d'inicia
tiva privada (Coello, Chías)-, cal desta
car-ne dos, dividits en fulls, d'un gran 
valor cartogràfic i que són els antecedents 
immediats del projecte de Mapa de Cata
lunya que descriurem més endavant. 

El primer és el Mapa Militar Itinerario 
de España a escala 1:200 000, fet pel 
Cuerpo de Estada Mayor del Ejército, que 
començà a publicar el Depósito de la Gue
rra l'any 1886. Aquesta obra -encara que 
sense indicacions de relleu i amb només 

(Foto: ICC) 
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algunes cotes d'altitud- fou el millor 
document cartogràfic existent a l'Estat 
espanyol fins a l'aparició del Mapa topo
gràfic 1 :50 000 . Els set fulls corresponents 
a Catalunya es publicaren entre els anys 
1893-1915. 

L'altra obra és el Mapa Geològic i 
Topogràfic de la província de Barcelona, 
fet sota la direcció del Dr. Jaume Almera 
amb la col·laboració del dibuixant i topò
graf Eduard Brossa. D'aquest mapa temà
tic, subvencionat per la Diputació Provin
cial de Barcelona, se'n publicaren 5 fulls a 
escala 1 :40 000 durant els anys 1898-1913 . 
La seva publicació significà una aportació 
cabdal per a la cartografia de Catalunya, 
malgrat que la manca d'un estudi geodèsic 
previ, la no utilització d'un sistema de 
projecció ben determinat i la magnitud de 
l'escala escollida fan que la topografia de 
base d 'aquest mapa no sigui del tot exacta . 

Mentrestant, l'any 1870 s'havia creat a 
Madrid l' Instituta Geogrdfico y Estadís
tica (actualment I nstituto Geogrdfico 
Nacional) amb la missió de confeccionar 
el Mapa Topogrdfico Nacional de España 
a escala 1:50 000, el qual havia de cobrir 
les necessitats cartogràfiques imprescindi
bles per a la creació d'un estat modern que 
pogués implantar els avenços que es pro
duïen en tots els camps i a un ritme crei
xent. Aquest ambiciós projecte -el més 
important fins aleshores- trigà molts 
anys a donar fruits a causa de la magnitud 
territorial de l'Estat espanyol i de la difi
cultat que suposaven, a l'època, les tas
ques de geodèsia, triangulació i aixeca
ment de plànols. D'aquesta manera no es 
completà la col·lecció dels 1 106 fulls del 
mapa fins a la segona meitat d'aquesta 
centúria. 

Fou enmig d'aquest panorama que la 
Mancomunitat de Catalunya -més con
cretament la Diputació de Barcelona
decidí elaborar un projecte de Mapa de 
Catalunya que havia de ser millor que la 
cartografia existent i havia de sortir com 
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més aviat millor, ja que per a un futur més 
o menys llunyà se sabia que es podria 
comptar amb el mapa 1:50 000 de l'Insti
tuta Geogrifico y Estadística. Aquest 
mapa, que s'havia d 'elaborar amb dades ja 
existents, havia d'ésser un mapa d'utilitats 
diverses, que servís tant per als estudis 
geogràfics com per al turisme, la circula
ció d'automòbils i l'ensenyament supe
nor. 

La novetat d 'aquesta obra fou la creació 
d 'un Servei dins de l'Administració per a 
dur-la a terme . Fins aquest moment s'ha
vien subvencionat diversos treballs carto
gràfics, però a partir d'aleshores hi hagué 
un organisme oficial d'àmbit català i amb 
pressupost públic encarregat de fer 
aquesta feina. Aquest nou servei, creat per 
a la confecció d'un mapa concret, ha anat 
molt més enllà del projecte inicial i ha 
arribat, a través de diverses etapes molt 
diferenciades, fins als nostres dies. 

El procés institucional 
El 7 de juliol de 1914 la Diputació de 

Barcelona -tres mesos després de la 
constitució de la Mancomunitat de Cata
lunya - creà el Servei del Mapa Geogràfic 
amb la missió de formar ràpidament un 
mapa de Catalunya, millor que tots els 
existents fins aleshores, per suplir la lenti
tud dels organismes de l'Estat en matèria 
cartogràfica. El Servei va quedar sota la 
inspecció científica de la Secció de Cièn
cies de l'Institut d'Estudis Catalans, i la 
plaça de director, convocada pública
ment, l'obtingué l'enginyer-cartògraf 
Josep Maria de Rivera, militar en exce
dència de l'exèrcit. El mes de gener de 
l'any següent començà a funcionar amb 
l'esmentat director i un delineant, als 
quals fins a l'any 1916 no s'afegí un auxi
liar temporer. La pobresa de recursos, 
tant de personal com econòmics, fou 
constant en tota la seva història. 

Els nou primers anys, corresponents al 
període de la Mancomunitat, foren els 
més productius del Servei. La primera 
tasca fou l'elaboració del projecte del que 
hauria de ser el Mapa Geogràfic de Cata
lunya a escala 1:100 000. A la vegada s'anà 
definint la feina que havia de fer un servei 
d 'aquest tipus, que incloïa projectes com 
la formació de l'Arxiu Geodèsic i Topo
gràfic de Catalunya, la cooperació en la 
formació del Diccionari Topogràfic i de 
Veus Geogràfiques de Catalunya, la com
provació i conservació de les triangula
cions geodèsiques i topogràfiques i de les 

Foto 2: El full núm. 35 , Barcelona 

nivellacions de l'Instituta Geogrifico y 
Estadística, i l'estudi i assaig dels nous 
procediments d'aixecament de plànols 
topogràfics com l'estereofotogrametria, 
de recent aparició en aquell moment. 

L'any 1918 es feu la presentació del pri
mer full acabat del Mapa, "Les Goles de 
l'Ebre", que meresqué grans elogis. Para
doxalment, però, el primer full publicat 
no fou aquest, sinó el de Vilafranca i no 
aparegué fins a l'any 1922. 

El 1919 es traspassà el Servei a la Man
comunitat -recordem que fou creat per 
la Diputació Provincial de Barcelona
però continuà sota la inspecció de l' Insti
tut d'Estudis Catalans. L'any següent el 
director demanà la baixa per a reincorpo
rar-se a l'exèrcit i es nomenà per al càrrec 
l'enginyer Manuel Ferrer de Franganillo1

, 

que hi restà fins a la seva mort, trenta-sis 
anys més tard. 

A l'estiu de 1921, el nou director viatjà 
a París per conèixer de prop les institu
cions dedicades a la realització de carto
grafia i, també, per estudiar la possibilitat 
que Fr. Schrader, eminent cartògraf fran
cès, col·laborés amb el Servei en el dibuix 
dels fulls de la zona pirinenca, ja que era 
l'autor dels millors treballs cartogràfics 
duts a terme en aquest sector. A França, 
en Ferrer de Franganillo visità el Service 
Géographique de l'Armée , l'Institut de 

(Foto: ICC) 

Géographie de la Sorbona i la Societé de 
Géographie, de la qual el feren membre. 
Aquest viatge a la capital francesa permeté 
que el petit Servei de la Mancomunitat 
entrés en contacte amb la indústria carto
gràfica més moderna . 

L'any següent (1922), es publicà el pri
mer full del Mapa 1:100 000, al qual en 
seguiren set més en un període de quatre 
anys. Malauradament, aquest bon ritme 
de publicació i de treball, aviat es capgirà. 

El consell permanent de la Mancomuni
tat, presidit per Anfós Sala, designat per la 
dictadura recentment ascendida al poder, 
decretà, l'agost de 1924, la unificació del 
Servei Geogràfic amb uns altres dos : el 
Geològic i l'Agronòmic, fet que significà 
un pas previ cap a la seva desaparició. 
L'any següent el règim de Primo deRive
ra, definitivament consolidat, suprimí la 
Mancomunitat i nomenà una Comisión 
liquidadora encarregada, com el seu nom 

Notes 

I. Manuel Ferrer de Franganillo i Alvarez. 
Madrid 1886 - Barcelona 1956. Estudia engi
nyeria civil a Lausana (Suïssa). Als 25 anys 
entra a treballar a la Diputació de Barcelona 
com a ajudant d'Obres Públiques i l'any 
1916 s'incorpora al Servei Geogràfic . És 
autor d'un bon nombre de treballs cartogrà
fics publicats per diverses editorials. 



Foto 3: El full núm. 40, Horta de Sam Joan 

indica, de liquidar-ne tota l'obra. El Ser
vei Geogràfic, a diferència dels altres dos, 
no fou suprimit, sinó que passà novament 
a dependre de la Diputació Provincial de 
Barcelona, quedant adscrit a la Direcció 
d'Obres Públiques, i pogué continuar tre
ballant d'una manera molt precària. 
Aquest període es pot qualificar gairebé 
de subsistència, fa que es va arribar a no 
incloure el Servei en el pressupost d'algun 
dels anys. 

Amb la dissolució de la Mancomunitat 
es pot dir que la idea inicial de creació 
d'un mapa topogràfic de Catalunya desa
paregué definitivament, però, tot i que es 
deixà força de banda, la realització del 
Mapa 1:100 000 no s'abandonà totalment. 
Mentrestant" es realitzaren també altres 
treballs com el Mapa Provincial de Comu
nicacions, un Mapa del Montseny per a 
l'estudi de la xarxa de camins i funiculars, 

Notes 

2. Marcel Chevalier, Nantes, 1876-1945. Geò
leg, doctor en ciències per la Sorbona. Va fer 
diversos treballs sobre Andorra. Entre la pri
mera i segona guerra mundial va viure exiliat 
a Catalunya on col·laborà amb el Servei 
Geogràfic i el Mapa Geológico de Cataluña 
entre altres. Fou professor de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de la Universitat de Barce
lona. 
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i un Mapa de la Vall d'Aran fet a corre
cuita amb motiu d'una visita del rei. 

A les envistes de la democràcia de l'any 
1930, el Servei s'adjudicà una vegada més 
a l'Institut d'Estudis Catalans, que ja 
n'havia tingut cura de bon començament. 
Un any més tard es traspassà a la Genera
litat de Catalunya, instaurada llavors. 
Malgrat que es continuà treballant en el 
Mapa 1:100 000, només se n'edità un full. 

Acabada la guerra civil espanyola 
retornà per segona vegada a la Diputació 
Provincial de Barcelona, gairebé sense cap 
atribució . Tot i així, s'imprimeixen dos 
fulls més del Mapa, els darrers, que en 
faran 11 del total previst de 4 3. A partir 
d'aleshores el Servei, ara anomenat Carto
gràfic, quedà completament desvinculat 
del projecte que fou motiu de la seva crea
ció. El Servei no tornarà a fer cartografia 
fins a finals dels anys seixanta, quan se'l 
dotà d'un gabinet de fotogrametria per a 
dur a terme el projecte del Mapa Topogrà
fic de la Província de Barcelona a escales 
1:5 000 i 1:1 O 000 . L'any 1983 es traspassà 
per segona vegada a la Generalitat de 
Catalunya, concretament a l'Institut Car
togràfic de Catalunya. 

Formació del Mapa 1:100 000 
El projecte de Mà pa 1:100 000 havia de 

complir dues condicions establertes per la 
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Diputació, les quals exigien que es confec
cionés un mapa millor i més complet que 
els dibuixats fins al moment i en un 
període màxim de sis anys. Això compor
tava la realització d'un mapa a partir del 
material existent, ja que no es disposava 
de temps ni de mitjans per a aixecar-ne un 
de nou. D'aquesta manera, per als treballs 
previs de geodèsia i topografia no es 
comptà gairebé mai amb personal propi 
del Servei, sinó que s'obtingueren les 
dades d'altres mapes ja publicats o en fase 
de realització. Aquest fet marcà tota la 
seva trajectòria. 

La primera fase consistí, doncs, en el 
recull del material més recent de Catalun
ya. Es demanà informació als Ajunta
ments, al Ministeri de Foment, al de 
Marina, al de la Guerra, al d'Instrucció 
Pública (del qual depenia la Dirección 
General del Insituto Geogrifica y Estadís
tica) i a empreses particulars, com ara 
companyies d'aigües o de ferrocarrils. A 
la vegada s'obtingueren fulls de mapes 
editats a l'estranger, que s'utilitzaren com 
a exemple. 

Les respostes a la demanda d'informa
ció foren desiguals: l'obtenció dels mapes 
ja editats fou relativament fàcil, però la 
dels mapes inèdits suposà un esforç més 
gran. L'ajuda més valuosa fou sens dubte 
el permís que atorgà l'I nstituto Geogrifico 
y Estadística per a l'obtenció de còpies de 
plànols i dades de les triangulacions geo
dèsiques i topogràfiques, base del Mapa 
Topogrifico Nacional 1:50 000 que esta
ven fent. 

L'avaluació del material reunit en una 
primera fase fou la següent: 

Topografia : S'aconseguiren 336 360 ha 
de Catalunya obtingudes de diferents 
organismes i procedències . El Servei, els 
primers anys, en va aixecar per compte 
propi 50 000 més. La batimetria es tragué 
dels mapes de costes de la Dirección 
General de Hidrografía . Cal destacar que 
també comptaren amb col·laboracions 
personals, com la del geòleg francès 
Marcel Chevalier2

, que facilità el seu 
mapa d'Andorra, i tingueren tractes amb 
Fr. Schrader, com ja hem vist. 

Geodèsia: Les dades s'obtingueren 
majoritàriament de l'Instituta Geogrifico 
y Estadística, el qual ja havia calculat les 
triangulacions geodèsiques de primer 
ordre de tot Catalunya, de segon ordre de 
tota la província de Tarragona, i les de ter
cer ordre de bona part d'aquesta mateixa 
província. El Servei només efectuà trian-
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gulacions complementàries per poder 
dibuixar fulls sencers. 

Paral ·lelament a les gestions de recerca, 
s'elaborà el projecte del Mapa. La magni
tud de l'escala ja la va donar la Diputació 
quan va crear el Servei. Els mitjans de què 
disposaven no eren suficients per treballar 
en una escala més gran, però necessitaven 
una cartografia detallada al màxim, amb la 
qual cosa escolliren per model la Carte de 
France du Ministère de l'Interieur au 
1:100 000, ja que permetia dibuixar un 
mapa bastant precís a partir de dades alie
nes . Partint d'aquesta escala es va procedir 
a l'elecció d'un sistema de projecció i a la 
divisió del Mapa en fulls. S'adoptà la pro
jecclO comca analítica TISSOT, de 
mínima deformació, i es dividí Catalunya 
en 43 fulls. 

Els treballs de gabinet executats pel per
sonal del Servei un cop elaborat el pro
jecte consistiren en: 
- Preparació prèvia dels elements de for

mació del mapa recollits: tant les trian
gulacions geodèsiques com la topogra
fia. 

- Formació prèvia d'un croquis d'acobla
ment a escala 1:25 000. 

- Realització dels càlculs complementaris 
i del gràfic, per al traçat del requadre i 
de la quadrícula geogràfica de cada full . 

- Revisió i correcció de la toponímia. 
- Preparació definitiva de la minuta. 
- Composició i dibuix de la topografia 

del full. 
La poca disponibilitat de mitjans va fer 

que fins al gener de l'any 1918 no es 
pogués presentar el primer full acabat. 
Amb l'aparició d'aquest full s'adonaren 
que, tot i només realitzar les tasques de 
gabinet, la feina s'allargava molt i que per 
a publicar els 43 fulls de Catalunya neces
sitarien força més anys que els sis donats 
de termini amb la creació del Servei. El 
dilema era molt clar: o bé feien un mapa 
correcte amb el temps que fos necessari o 
passaven a confeccionar un mapa de Cata
lunya molt més general i a una escala molt 
més petita. S'optà per continuar amb el 
projecte inicial. 

A poc a poc s'anaren dibuixant els fulls 
dels quals es tenia elements . En alguns 
moments el Servei va arribar a comptar, 
abans de la dissolució de la Mancomuni
tat, amb un enginyer per als treballs geo
dèsics i amb dos o tres més per als topo
gràfics, juntament amb quatre auxiliars 
topògrafs. Una nota curiosa és que l'any 
1917 el Servei demanà a l'Instituta Geo-

Foto 4: El full núm. 22 , Vic 

Descripció del mapa 

Escala: 1:100 000 
Projecció: Cònica de TISSOT (3r. sis
tema) de mínima deformació 
El ·lipsoide: De Struve 
Meridià: Origen Madrid 
Divisió en fulls : 43 fulls de 15° delati
tud per 30° de longitud 

Dimensions mitjanes de cada full: 
27,8 x 41,6 cm 
Dibuix: 
- Equidistància de les corbes de 50 m 

reforçades de 250 en 250 m en traç 
més gruixut 

- Batimetria: corbes de 10 en 10m fins 

(Foto: !CC) 

a 100m i les de 5 m en traç interrom
put 

- Taula de 23 signes convencionals 
- Fora dels límits regionals només s'in-

diquen les principals dades d'interès 
planimètric 

Mètode de reproducció: litografia 
Suport: paper. N 'hi ha de dos tipus, 
de 1. ' i de 2.' 
Tintes: Gris i groc: ombrejats 
Blau: batimetria 
Vermell: carreteres, camins i senders 
Negre: poblacions , ferrocarrils, línies 
elèctriques i límits 
Beix: corbes de nivell 

Fulls publicats del Mapa Geogràfic 1:100 000 

34. Vilafranca del Penedès. 1922. Mancomunitat de Catalunya. Imprès a Alemanya 
43. Les Goles de l'Ebre. 1923. Mancomunitat de Catalunya. Imprès a Alemanya 
41. Tortosa. 1923. Mancomunitat de Catalunya. Imprès a Alemanya 
39. Vilanova i la Geltrú . 1923. Mancomunitat de Catalunya. Imprès a Alemanya 
24. Sant Feliu de Guíxols . 1923. Mancomunitat de Catalunya. Imprès a Alemanya 
35. Barcelona. 1924. Mancomunitat de Catalunya. Imprès a Alemanya. D'aquest 

full se'n va fer una reedició l'any 1941, en la qual es va substituir el segell de 
la Mancomunitat pel de la Diputació 

40. Horta. 1925. Comisión liquidadora de la Mancomunidad. Imprès a Alemanya 
42. Ulldecona. 1925. Comisión liquidadora de la Mancomunidad. Imprès a Ale-

manya 
30. Calella. 1935. Generalitat de Catalunya. Imprès a França 
22 . Vic. 1940. Diputación de Barcelona. Imprès a Barcelona 
32. Maials. 1941. Diputación de Barcelona. Imprès a Barcelona 
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Foto 5: El full núm. 34. Vilafranca del Penedès 
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CALEUA . 

Foto 6: El full núm. 30, Calella 

grdfico que intensifiqués els treballs geo
dèsics a Catalunya perquè era una zona 
deixada de banda. 

Un dels aspectes més acurats de l'edició 
del Mapa fou sens dubte el de la toponí
mia. El tractament poc rigorós en els 
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mapes apareguts anteriorment motivà una 
especial atenció en aquest aspecte de part 
del Servei. Bé que s'havia previst poder 
recollir directament els topònims de cada 
un dels fulls del mapa, aviat s'adonaren de 
la dificultat de l'empresa i decidiren encar-
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regar la tasca a la Secció Filològica de 
l' Institut d'Estudis Catalans, que en tin
gué cura mentre durà el projecte. 

La impressió s'encomanà a empreses 
litogràfiques especialitzades en el ti
ratge de mapes. Els vuit primers fulls 
foren impresos a la casa Topographischer 
Büreaus de Munic; de seguida es com
provà que seguir el procediment des de 
Barcelona era molt car i bastant dificultós . 
Després se'n va encarregar un a l'Institut 
Cartogràfic de París i finalment se'n feren 
dos, els darrers, a Barcelona. 

És molt interessant seguir l'evolució del 
Servei i en definitiva dels esdeveniments 
polítics del país a través de l'edició dels 
fulls, ja que segons l'any de publicació 
l'autoria és de la Mancomunitat, de la 
Generalitat o bé de la Diputació. Cal 
remarcar que el mapa propiament no can
via d'aspecte en cap etapa i s'arriba, fins i 
tot, a respectar la toponímia en català. 

Finalment cal afegir que la presentació 
del primer full del Mapa fou motiu de 
grans elogis de part dels experts, no sola
ment de Catalunya i de l'Estat Espanyol, 
sinó d'arreu d'Europa, com el general 
Belot, director del Service Géographique 
de l'Armée de França o del general Vac
chelli, director de l'Instituta Geografico 
Militare d'Itàlia, que lloaren la tasca del 
Servei i l'excel·lent treball del mapa. 

Versions geològica i agronòmica 
De la versió geològica se n'encarregà el 

Servei Geològic de la Mancomunitat, diri
git pel Dr. Faura i Sans, successor del Dr. 
Almera des de l'any 1915 en la direcció del 
Mapa Geològic de la província de Barce
lona. Si la dictadura primoriverista suposà 
per al Servei Geogràfic un daltabaix molt 
important, per al Servei Geològic significà 
la seva desaparició. Un any després de la 
reunificació del Servei Geogràfic, del 
Geològic i l'Agronòmic se suprimiren els 
dos darrers, tot i que la Diputació Provin
cial de Barcelona inicià altres projectes de 
mapes geològics. De fulls en versió geolò
gica en varen sortir sis, i els tiratges es 
feren juntament amb els topogràfics. De 
la versió agronòmica no se n'arribà a 
publicar cap. Els fulls geològics són: 

34. Vilafranca del Penedès . 1922 
43 . Les Goles de l'Ebre. 1923 
41. Tortosa. 1923 
39. Vilanova i la Geltrú. 1923 
24 . Sant Feliu de Guíxols. 1923 
35. Barcelona. 1924 
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Un primer balanç 
La importància del Mapa Geogràfic 

1:100 000 cal buscar-la en la formulació 
del projecte, més que en la seva realitza
ció. Si a l'hora de dur-lo a terme es dona
ren un seguit de circumstàncies negatives 
que van impedir-ne l'acabament, el plan
tejament d'una empresa d'aquesta enver
gadura l'any 1915 posà de relleu la qüestió 
cartogràfica a Catalunya. 

El fet més important fou sens dubte la 
decisió de crear un Servei. L'aparició d'un 
òrgan amb entitat pròpia dins de l' Admi
nistració féu possible la seva subsistència, 
àdhuc en els períodes més foscos. Malgrat 
que la idea inicial era la confecció del 
Mapa 1:1 00 000, el Servei Geogràfic no 
desaparegué quan ho féu el projecte, 
encara inacabat, sinó que ha perdurat fins 
avUI. 

Aquest projecte del Mapa, que estava 
molt ben plantejat, es trobà en la realitat 
que no disposava de mitjans per a tirar 
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grdfico y Estadística en territori català, 
encara que això signifiqués l'abandó pro
gressiu del Mapa 1:100 000 a mida que es 
publicaven els fulls del Mapa Topogrdfico 
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va saber valorar, a principi de segle, la 
importància de la cartografia com a pas 
previ per a un bon coneixement del terri
ton . 

Maria Carme Montaner 
Secció de la Cartoteca de Catalunya 
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Llibreria 

-pERQUÈ UNA 
LLIBRERIA DE LA 
GE_NERALrFAT 

El volum editorial de la Generalitat 
aniba a quasi 750 titols. 

L'amplitud de la temàtica 
d'aquestes publicacions (unes més 
·tècniques, altres més de divulgació) 
interessen sectors de públic també 
moll amplis. 

L'Administració se sent amb el 
deure de facilitar, no sols al públic de 
Barcelona sinó també al de tol 
Catalunya, l'accés inunedial a uns 
materials impresos, gràfics i àdhuc 
àudio-visuals que els estan 
direclil.menl destinats, amb 
possibilitat d'efectuar comandes 
contra reembossament 
(Tel.: 302 68 3.5). 

Aquestes han estalles raons de la 
creació de la Llibreria de la 
Generalitat i la seva inslal·lació al 
centre de Barcelona, a la mateixa 
Rambla (Rambla dels Estudis. US), 
sense excloure la possibilitat de 
poder encarregar els llibres a 
qualsevol altra llibreria. 

-_QUÈ OFERELY 
_AQUESTA NOVA 
LLIBRERL1? 

______ ..., O Toles les publicacions de la 
Generalita~ tant els llibres, catàleg 
general i materials en venda com les 
de distribució gratuïta (cartells, 
fulletons, opuscles, etc.). 
O Les publicacions d'organismes 
internacionals com ONU, UNESCO. 
COMUNITATS EUROPEES. 
O Els vídeos produïts per la 
Generalitat. El públic els podrà 
visionar a la mateixa Llibreria. 
O Tols els serveis relacionals amb 
el Diari Oficial de la Generalitat. 
O Dues Bases de Dades d'accés al 
públic per pantalla: la Base de Dades 
de Publicacions i la Base de Dades 
del DOGC. 
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PASSAT I PRESENT 
DE LES HIPÒTESIS 

BIOGEOGRAFIQUES 

Normalment, s'entén per biogeografia 
l'estudi de la distribució dels éssers vius, 
des del punt de vista de l'espai, al llarg del 
temps . Amb freqüència hom parla de 
zoogeografia i de fitogeografia per a indi
car les parts de la biogeografia que es 
dediquen a estudiar, respectivament, els 
animals i les plantes . Malauradament, es 
tracta més que d'una duplicitat de termes, 
car sovint succeeix que els zoogeògrafs 
d'una determinada zona del planeta igno
ren el que fan els seus col·legues botànics, 
i inversament, de tal manera que durant 
molt de temps la biogeografia ha estat 
lluny d'ésser la ciència holística que hom 
pretén idealment (WILEY, 1981). Tan sols 
recentment, amb motiu dels grans debats 
que han agitat aquesta disciplina biològi
ca, sembla que ha estat una mica superat 
aquest punt de vista reduccionista. Qual
sevol especialista que s'identifiqui amb 
una de les diverses escoles actuals admet 
que les causes últimes de la distribució 
geogràfica dels animals i les plantes són les 
mateixes i, conseqüentment, cada vegada 
cal més una visió sintètica. 

Gran part d'aquest article es dedicarà a 
la discussió de les grans tendències i 
debats que hom planteja actualment a 
propòsit del fet biogeogràfic. Però, per 
entrar en matèria, és absolutament neces
sària una visió històrica de l'origen i 
desenvolupament d'aquesta part de les 
ciències naturals. 

Origen i etapa clàssica 
de la biogeografia 

Si bé durant l'antiguitat clàssica tingue
ren lloc diferents intents de descripció de 
la distribució de la fauna i flora del món 
conegut, intents principalment basats en 
qüestions climàtiques, la posterior divul
gació i imposició de l'explicació bíblica 
impedí qualsevol aproximació racional al 
problema fins al segle XVIII. En arribar 
aquest moment, els arguments basats en el 
Gènesi, amb un mont Ararat com a únic 
centre de dispersió després del Diluvi, 
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Foto 1: Georges-Louis Lederc, comte de Buffon 
(Foto: I CC) 

eren absolutament insostenibles. Els des
cobriments geogràfics havien tingut una 
importància fonamental per a arribar en 
aquesta situació . Quan els exploradors 
arribaren a les noves terres foren testimo
nis d'una fauna i d'una flora que poc o 
gens tenien a veure amb les europees. 
Com a màxim hom podia pensar que la 
creació havia estat un fenomen simultani 
en diversos llocs del planeta, però que no 
havia ocorregut únicament en un punt 
determinat del Pròxim Orient, com era la 
creença més estesa. 

A partir d'aquest moment qualsevol 
història de les hipòtesis biogeogràfiques, 
si més no pel que fa els animals, ha de 
començar amb Buffon. Si Linné és el pare 
de la moderna classificació dels éssers 
vius, Buffon ho és de la biogeografia, i cal 
tenir present que totes dues coses no són 
res més que conseqüència de llur actitud 
recíproca envers l'espècie biològica. 

Linné edificà un sistema jeràrquic, 
rígid, en funció de la creença en unes 

espècies animals i vegetals producte de la 
creació divina, pràcticament inalterables, 
un sistema de categories creat de fora de la 
natura estant, car el naturalista suec era 
molt conscient de l'artificiositat de gran 
part dels seus esquemes. Per contra, Buf
fon posà l'accent sobre els estudis faunís
tics. Per a ell l'espècie era una entelèquia 
racionalista, en la mesura en què estava 
convençut que les condicions ambientals 
configuraven els tipus animals de les dife
rents regions del planeta. D'aquesta 
manera, sistemàtica i biogeogràfia naixien 
pràcticament plegades, en funció de dues 
concepcions diferents d'un mateix fet bio
lògic, l'especiació, i des d'aleshores les 
dues disciplines no han deixat d'interac
tuar entre si. De totes maneres, en Linné 
hi havia una preocupació biogeogràfica 
que es manifesta en la seva concepció del 
Jardí del Paradís com a centre de dispersió 
(NELSO , 1983). Creia que aquest jardí 
hauria estat en un continent avui desapa
regut, situat a l'alçada de l'equador, on 
l'existència de muntanyes hauria possibili
tat la vida d 'una flora i vegetació alpines. 

Buffon és, doncs, l'inici de l'etapa clàs
sica de la biogeografia. Es tracta d'un 
període caracteritzat per una massiva 
aportació empírica. Les exploracions de 
noves terres permeten d'acumular immen
ses col·leccions, que donen lloc als grans 
centres museístics de l'Europa il·lustrada. 
Zimmermann, Humboldt i Agassiz són 
alguns dels símbols d'aquesta època, i si 
bé les aportacions són molt importants, el 
factor ideològic representat pel creacio
nisme persistent bloquejà qualsevol inicia
tiva de volada racional. En qualsevol cas, 
ja aleshores els especialistes tingueren ben 
clar que la repartició present d'animals i 
plantes era fruit de la interacció entre dos 
tipus diferents de factors. D'una banda els 
que avui diríem ecològics; de l'altra, els 
d'ordre històric. El problema, llavors com 
ara, era ponderar de forma adient la 
influència d'aquestes dues menes de fac
tors. Els creacionistes, aclaparats pel pes 
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Foto 2: Cari von Linné (Foto: ICC) 

innegable de l'extraordinària diversitat 
demostrada per les grans exploracions, no 
pogueren continuar posant l'accent única
ment en els aspectes modificadors de 
l'ambient i hagueren de transformar radi
calment la seva explicació històrica. Pos
tularen una sèrie de creacions simultànies 
que haurien donat lloc a les faunes i flores 
de les diverses regions biogeogràfiques. El 
viatge del << Beagle» permeté que Charles 
Darwin, un jove naturalista que s'havia 
educat dins aquesta tradició, tanqués 
l'etapa analitzada. 

Darwin i W a llace 
El que s'ha conegut com a biogeografia 

evolucionista neix el 1859, any de la 
publicació de L'origen de les espècies. 
Però també cal remarcar que el llibre de 
Darwin fa fonamentalment els aspectes 
causals de la biogeografia. Hi ha un altre 
vessant de la qüestió, l'aproximació des
criptiva, que s'anà desenvolupant fins a 
cert punt autònomament dels debats evo
lucionistes. I això no és estrany, car les 
arrels de l'aspecte descriptiu són els estu
dis regionals. Tanmateix, dins aquesta 
tendència no hi mancaren les aportacions 
pre-darwinianes de síntesi, moltes d'elles 
molt valuoses. Així, el 1858, P.L. Sclater 
publicava en els << Proceedings» de la Lin
nean Society de Londres (la mateixa 
revista utilitzada per Darwin i Wallace per 
donar a conèixer les seves idees sobre la 
selecció natural) el treball On the general 
geographical distribution of the members 
of the class Aves. Sclater hi feia una trans
posició dels coneixements que hom tenia 
sobre la distribució de la fauna ornitolò
gica de les grans regions del planeta i pro
posava les sis divisions biogeogràfiques 

que, encara ara, són àmpliament utilitza
des: Paleàrtica, Neàrtica, Neotropical, 
Etiòpica, Oriental i Australiana. 

De fet, la sistematització darwinista, 
pel que fa a la biogeografia, es féu per 
mitjà d'una obra d'Alfred Wallace, publi
cada el 1876, The geographical distribu
tion of animals. Aquest llibre participa del 
caràcter causal i del descriptiu. Així, per 
una banda, Wallace és dins la tradició des
criptiva en la mesura en què basa gran part 
dels seus raonaments en les idees deriva
des dels seus viatges per l'arxipèlag malai i 
que l'havien conduït, de forma paral·lela a 
Darwin, a la idea de la selecció natural. 
Per l'altra, aprofundeix i desenvolupa els 
conceptes que el mateix Darwin havia 
lliurat en els capítols 12 i 13 de ]'Origen de 
les espècies. D'aquesta manera, raonava la 
repartició no cosmopolita de les espècies 
animals, intentant demostrar que els fac
tors ambientals no són els únics que cal 
tenir en compte quan hom estudia la dis
tribució geogràfica dels éssers vius, en la 
mesura en què zones del planeta climàti
cament molt similars, no comparteixen la 
mateixa fauna. Cridava l'atenció sobre la 
necessitat de comparar les faunes actuals i 
les extingides. De fet, a partir de les obres 
de Darwin i Wallace podríem intentar sis
tematitzar una sèrie de punts que han estat 
el fonament del primer darwinisme i, en 
part, del neodarwinisme, pel que fa a la 
biogeografia. Serien: 
1. Valor relatiu de la divisió del món en 
regions biogeogràfiques. Qualsevol divisió 

Foto 3: Portada de l'ed ició anglesa dell901 de l'obra de 
Darwin (Foto: ICC) 

en regions és basada en determinats grups 
animals o vegetals , sense considerar-ne 
molts d'altres. Un bon exemple és el con
tinent americà, dividit en regió Neàrtica i 
regió Neotropical, en base a les diferèn
cies entre els mamífers, per exemple, i 
oblidant que, sense sortir de l'àmbit dels 
vertebrats, la fauna d'ocells apareix com a 
molt unitària a banda i banda de l'istme de 
Panamà (MA YR, 1982). Fins i tot la molt 
coneguda «línia de Wallace», que separa 
les regions Oriental i Australiana al llarg 
de l'estret de Macasar, entre Bali i Lom
bok, ha provocat força polèmica, atès que 
tan sols respon exactament a dos tipus de 
fauna teriològica diferent, i que el canvi de 
la fauna d'ocells és molt més gradual (WA
LLACE, 1986). 
2. La capacitat de dispersió com a explica
ció de la distribució actual d'animals i 
plantes. Admès que el clima tot sol no pot 
explicar les diferències florístiques i fau
nístiques, i a partir del rebuig de les expli
cacions creacionistes, el darwinisme es 
fonamenta en la comunitat d 'ascendència, 
també pel que fa la distribució d'animals i 
plantes. Hom pot pensar, doncs, en cen
tres d'origen i, conseqüentment, de dis
persió dels taxons. Qualsevol espècie ani
mal o vegetal té una potencialitat de pro
pagació veritablement gran, fins i tot il·li
mitada . Tan sols les barreres o obstacles, 
no sempre geogràfics, poden explicar les 
disjuncions de la distribució actual. Així, 
les poblacions relictes de les zones alpines 
han quedat com a testimoniatge d'una dis-
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tribució contínua en èpoques glaciars. 
Aquesta capacitat de dispersió explica a 
més les semblances entre els éssers vius de 
les illes i els del continent veí, que ja Dar
win va argumentar a propòsit de les Gala
pagos. L'especiació és un fenomen conti
nuat a partir d 'aquests centres de disper
sió, de forma que les noves espècies que 
van sorgint desplacen les més primitives 
cap a la perifèria de l'àrea de distribució, 
de forma similar a com es propaga el 
moviment ondulatori en un bassal, quan 
es llença una pedra. 
3. La constància en la distribució de les 
terres emergides. Ha estat una idea 
correntment acceptada dins la tradició 
darwinista que la distribució de les masses 
continentals s'ha mantingut constant. 
Com a màxim s'acceptaria l'existència de 
ponts terrestres, en un moment o altre de 
la història geològica, entre masses conti
nentals avui separades, ponts que haurien 
facilitat la dispersió de les espècies vege
tals o animals. De totes maneres, la 
creença que els organismes foren capaços 
de salvar les grans distàncies oceàniques 
per mitjà dels mecanismes més inversem
blants a nivell massiu (ocells, en el cas 
d'insectes i llavors; balses, per als animals 
més grans) feia que la qüestió dels ponts 
intercontinentals no fos gaire problemàti
ca. Aquestes opinions sobre la història 
geològica eren tan arrelades que han con
duït a una certa actitud despectiva vers les 
relacions entre geo i biohistòria, quan la 
possibilitat de la mobilitat continental ha 

Foto 5: Alfred Wallace (Foto: ICC) 
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estat raonada, en el sentit de creure que la 
major part de grups vius són massa 
recents perquè puguin haver estat afectats 
per la deriva continental (ROSEN, 1985). 
Però aquesta qüestió, cal tractar-la in 
extensa, car és un dels nuclis de la polè
mica actual. 

La teoria de la deriva continental 
i la biogeografia 

Ja cap a mitjan segle XIX el geòleg fran
cès Snider va emetre una hipòtesi sobre la 
primitiva existè.ncia d'una única massa 
continental. Però és de fet durant la 
segona dècada del present segle quan veu 
la llum la primera teoria raonada i sòlida 
de deriva continental, deguda a Alfred 
Wegener, qui postulà una dispersió de la 
Pangea primitiva a partir del Mesozoic. 
No és aquest el lloc més idoni per discutir 
els arguments a favor i en contra de la 
hipòtesi wegeriana, així com les seves 
vicissituds (vegeu l'edició castellana del 
llibre de WEGENER), però sí que cal fer 
dues remarques sobre la qüestió, relacio
nades amb el tema que ens pertoca . En 
primer lloc, la relativa poca transcendèn
cia d'aquella hipòtesi en el camp de la bio
geografia, deguda en gran part a la feblesa 
de l'argumentació geofísica de Wegener. 
En segon lloc, la utilització que va fer l'es
mentat científic alemany, en defensa de la 
seva teoria, de problemes biogeogràfics 
no resolts, ni tan sols recorrent a la possi
bilitat de ponts intercontinentals, ni tam
poc, per descomptat , a l'extraordinària 
capacitat de dispersió d'animals i plantes. 
Per exemple, el fet que Mesosaurus, rèptil 
extingit, es trobi a banda i banda de 
l'Atlàntic sud, als estrats permians del 
Brasil i Sud-Àfrica. 

De fet, molt abans que els geòlegs 
acceptessin la possibilitat de la deriva con
tinental, hi havia una tradició entre els 
biòlegs a favor seu, en la mesura en què 
era l'única que podia explicar determina
des distribucions d 'animals o plantes. 
WiLEY (1981) cita H OOKER, qui cap al 
1860 postulava connexions entre les mas
ses continentals de l'hemisferi austral en 
base a la similitud en la distribució dels 
vegetals. Podria acceptar-se que, tal com 
afirma NELSON (1975), en els últims 100 
anys hi ha hagut un malestar entre els biò
legs interessats en el problema de la distri
bució dels éssers vius, en el sentit de pen
sar que podia haver-hi una filogènia de 
l'escorça terrestre, que sintetitzés alhora 
la història biològica i la geològica. En els 
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últims anys la tectomca de plaques ha 
aportat a la deriva continental el fonament 
geofísic sòlid, que Wegener no va trobar. 

Vicariança 
S'ha parlat ja dels dos tipus de factors 

que, des de sempre, han estat presents a 
les explicacions sobre la distribució d'ani
mals i plantes: els ambientals i els histò
rics. Pel que fa als històrics, fins ara tan 
sols n'hem tractat un, la capacitat de dis
persió, el més considerat per la tradició 
darwinista . Però com molt bé diu ENDLER 
(1982), si una espècie ocupa una àrea de 
repartició determinada pot ser per tres 
raons: perquè la interacció amb els factors 
ambientals li hagi permès de sobreviure; 
perquè hagi estat capaç d'arribar fins allí 
des del seu centre d'origen; perquè hagi 
estat el resultat d'un procés d'especiació 
produït in situ. Des d'aquest punt de vis
ta, hi ha tres grans tendències en la bio
geografia moderna, segons sobre quin 
dels tres fets suara esmentats hom posi 
l'accent: l'ecològica, la dispersionista i la 
vicariant. De la primera ja n'hem parlat. 
Tractarem a continuació de la vicariant . 

Per la seva mateixa concepció, cal parlar 
dels sistemes d'especiació abans que de la 
vicariança. A hores d'ara, i tenint en 
compte que hi ha una considerable confu
sió terminològica i àdhuc conceptual, tres 
són els sistemes bàsics d'especiació nor
malment admesos (vegeu CRACRAIT, 
1982, citant BUSH, 1975). Dos d'ells són 
al·lopàtrics, és a dir impliquen l'aparició 
de barreres aïllants; el tercer és simpàtric, 
que implica que el procés d'especiació no 
es beneficia de la separació geogràfica. 

Centrem-nos en els mecanismes al·lo
pàtrics. Si en l'àrea de distribució d'una 
espècie ancestral apareixen barreres geo
gràfiques, es poden donar dues situacions. 
En un cas, s'aïllen una sèrie de poblacions 
perifèriques, normalment petites, mentre 
que el gruix dels individus continua con
servant el fenotipus i genotipus originaris. 
Normalment, hom parla d'especiació 
al·lopàtrica per aïllament perifèric. En 
l'altra situació, l'obstacle geogràfic divi
deix la població de l'espècie ancestral en 
dues de gairebé equivalents, des del punt 
de vista de quantitat d'individus. Es pre
suposa que l'espècie primitiva desapareix 
com a tal, bé que una de les dues espècies 
filles es conservi molt semblant a ella 
durant un cert temps. D'aquest mecanis
me, en diem vicariant i de les dues espè
cies noves, vicàries. El fonament del pen-
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A B e A e B 
Llampresa Xai Anguila 

Anguila Llampresa Xai 

e B A 

A B e Llampresa Anguila Xai 

Fig. 1: T res cladogrames possibles sobre l'espaciació de tres espècies germanes (A , B i 
C). Tors tres impliquen dicotomia, és a dir vicariança. Per contra, la tricotomia 
ens representaria un suposat procés d'espaciació aHopàrrica per aïllament peri
fè ric 

Fig. 2: Tres poss ibles cladogrames per a representar la relació firogenèrica entre un 
mamífer, un peix ossi i un ciclòstom. El cladograma A sembla el més accepta
ble, car l'anguila i el xai comparteixen un caràcter derivat o apomòrfic mo lt 
clar, les mandíbules . El B no té raó d'ésser i acceptar el C seria admetre una 
noció mo lt laxa i absolutament basada en la semblança superficial de peix 

sament biogeogràfic vicariant és que si un 
determinat procés d'especiació ha estat 
possible per l'existència d'una barrera 
geogràfica, aquesta haurà estat també la 
que haurà provocat especiació geogràfica 
a d'altres taxons i, conseqüentment, 

·podrem arribar a conèixer el procés de 
vicariança general d'una determinada 
zona del planeta. Ara bé, què passa quan 
s'ha donat un procés d'especiació aJ.lopà
trica per aïllament perifèric, en el qual, en 
principi, es formen més de dues espècies 
germanes? En lloc de la típica dicotomia 
utilitzada normalment pels cladistes, cal
dria com a mínim una tricotomia. Els par
tidaris més radicals del model vicariant 
dubten de la possibilitat que es pugui pro
duir més d'un procés d'especiació alhora. 
La probabilitat, diuen, és massa petita. 
Partint d'aquesta premissa, en realitat hi 
hauria un únic model d'especiació al·lopà
trica, el vicariant. Per altra banda, fins i 
tot els que admeten els dos models creuen 

que l'aïllament perifèric és més aviat un 
mecanisme atzarós i que, conseqüent
ment, pugui o no pugui assimilar-se a una 
situació de vicariança, és evident que no 
poden esperar-se gaires concordances en 
el procés d'especiació dels diferents 
taxons pobladors d'una zona geogràfica 
determinada (CRACRAFT, 1982). 

En realitat, la teoria vicariant biogeo
gràfica pren suport en tres fets: 1. la 
deriva continental, ja comentada; 2. la 
creença que existeixen realment rèpliques 
d'àrees de distribució i que una adient 
recerca de dades les evidenciaria; 3. la 
validesa dels principis de la sistemàtica 
filogenètica o cladisme. Més endavant tor
narem sobre el segon punt . El que cal ara 
és una explicació curta i sintètica dels 
principis cladistes . 

Cladisme 
El 1950 l'entomòleg alemany Willi 

Hennig publicà el seu llibre Gründzuge 

einer Theorie der phylogenetischen Syste
matik . L'obra passà bastant desapercebu
da, per causa de la seva doble dificultat: 
tema i llengua. El 1966 aparegué l'edició 
anglesa amb el nom Phylogenetic systema
tics, en gran part refeta pel mateix Hennig 
respecte de l'original i àmpliament criti
cada per la tasca del traductor, que es va 
veure acusat d'haver posat més pa que for
matge. Hi ha una magnífica versió caste
llana, publicada per Eudeba de Buenos 
Aires, que entre els castellanoparlants 
europeus ha tingut encara pitjor sort que 
l'edició original alemanya. En qualsevol 
cas, la sistemàtica filogenètica, més cone
guda pel nom inventat pels seus detrac
tors, cladisme, ha impregnat els estudis 
sistemàtics d'uns quants grups zoològics 
en els darrers quinze anys, i s'ha convertit 
en una complexa realitat plena de capelles 
i capelletes. Així que, per entendre'n els 
rudiments, la millor manera és tornar a 
Hennig. 
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Foto 6: Richard Owen (Foto: /CC) 

Jo diria que hi ha dues idees bàsiques 
que defineixen la teoria de Hennig: les 
redefinicions dels conceptes d'homologia 
i de monofiletisme. 

Des dels temps de Richard Owen, pri-

mer director del Museu Britànic d'Histò
ria Natural i ferotgement contrari a les 
idees de Darwin, els zoòlegs hem anat tre
ballant amb les nocions d'homologia i 
analogia, tal com ell les definí. Un exem
ple sintètic: les extremitats anteriors de 
tots els vertebrats tetràpodes, des dels 
amfibis als mamífers, son homòlogues, 
malgrat les modificacions secundàries, car 
tenen un origen comú. Per contra, les ales 
dels ocells i les dels insectes són anàlogues 
perquè, malgrat la seva equivalència fun
cional, no tenen res a veure des del punt 
de vista d'origen. A partir d'aquests con
ceptes rebutjarem els grups polifilèctics, 
és a dir, basats en analogies, per contrapo
sició als monofilètics, definits per mitjà 
del reconeixement d'òrgans homòlegs. 
Per la sev:a banda, Hennig introduí la 
noció de parafiletisme: no n'hi ha prou de 
parlar d'homologies, car un caràcter 
homòleg pot ser primitiu (plesiomòrfic) o 
derivat (apomòrfic). Tan sols els segons 
ens defineixen grups monofilètics; si hom 
té en compte les plesiomòrfies, tindrem 
grups parafilètics. A més, un grup tan sols 
és monofilètic si reuneix tots els individus 
que comparteixen els caràcters apomòrfics 
que el defineixen. Exemples: Si volem 

Fig. 3: Variació geogràfica de la coloració de la pota a Mimegralla albina 
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definir els mamífers, haurem de recórrer a 
la capacitat d'alletament, com a caràcter 
derivat; dir que tenen vèrtebres és no dir 
res, car és un caràcter primitiu per a ells. 
Els rèptils no són monofilètics, en la 
mesura en què no es pot definir un caràc
ter derivat o apomòrfic que els aplegui. 
L'antic concepte d'osteïcti (literalment, 
peix ossi) pressuposa parafiletisme, car els 
peixos ossis no són els únics que tenen un 
esquelet format per os; si volem continuar 
parlant d'osteïcti, és tan <<peix ossi >> una 
sardina, com una granota, com una serp, 
com un colom, com un ésser humà. Si 
volem relacionar un ciclòstom (llampre
sa), una anguila o un xai, des del punt de 
vista de la sistemàtica filogenètica, haurem 
de concloure que l'anguila és més a prop 
del xai que de la llampresa, malgrat la 
semblança morfològica. La raó és que 
l'anguila i el xai comparteixen un caràcter 
derivat molt clar, les mandíbules, que no 
té una llampresa . 

Si bé, com ja ha estat dit, la sistemà
tica filogenètica constitueix un dels 
fonaments del pensament biogeogràfic 
vicariant, una identificació mecànica 
entre ambdues posicions fóra equivo
cada . El mateix Hennig, i algun dels 
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Foto 6: Willi Hennig (Foro: I CC) 

seus seguidors actuals, com BALL 
(1975 ), accepten la idea bàsica dels cen
tres de dispersió, entenent que aquests, 
com a centres d 'origen, es localitzarien 
allà on es situen les formes més primiti
ves, normalment on hi ha també la més 
gran diversitat taxonòmica. És el que 
ha estat denominat la regla de la pro
gressió. Un exemple, del mateix Hen
nig, és molt il ·lustratiu . Es tracta de les 
races o subespècies geogràfiques d'una 
mosca, Mimegralla albina. S'estén des 
de les Filipines i Malaca per l'oest, a les 
Noves Hèbrides a l'est, passant per 
Borneo, Sumatra, Cèlebes, Moluques i 
Nova Guinea. H ENNIG (1968) tingué 
compte d'un caràcter derivat o apo
mòrfic, la coloració de la pota, que es 
va enfosquint d'oest a est. Aquesta 
direcció seria també la de progressió de 
la raça més antiga a la més moderna . 

Abans s'ha esmentat de passada la 
qüestió de la rèplica de les àrees de dis
tribució. Val la pena d'insistir-hi, car 
és la pedra de toc per distingir un hen
nigià estricte d'un vicariant. 

C roizat i les àrees d 'endem isme 
Cap a principis de segle, 1918, el 

biòleg italià J. RosA portà a terme una 
de les exposicions més coherents de la 
creença, ja antiga, que el nostre planeta 
i els seus pobladors havien evolucionat 
conjuntament. Qualificà el seu principi 
com a << ologènesi». 

El francès afincat a Veneçuela Leon 
Croizat és, a hores d'ara , el màxim 

representant de la teoria segons la qual 
les disjuncions faunístiques, o florísti
ques, actuals han d'ésser estudiades 
sota el punt de vista que els esquemes 
de distribució es repliquen. Ell i els 
seus seguidors creuen fermament que 
hi ha realment rèpliques de les àrees de 
distribució i que una adient recerca de 
dades les evidenciaria. Segons aquest 
punt de vista, tota la seva hipòtesi, 
sobre la qual ha escrit a bastament el 
mateix CROIZAT (1958, 1964 ), està cen
trada sobre la idea dels tracks, que 
podríem traduir com a rastres o vesti
gis, en el sentit que l'actual distribució 
d'un taxó monofilètic pot considerar
se com un vestigi de la primitiva, i ha 
d'haver patit les mateixes influències 
que d'altres. Es tracta, doncs, d 'esbri
nar el generalized track o distribució 
vestigial sintètica o generalitzada, que 
es pot reconèixer perquè inclou alhora 
el màxim nombre d'organismes i els 
més diversos, biològicament parlant 
(CROIZAT, NELSON i ROSEN, 1974). 
Les biotes, és a dir, les combinacions 
de la flora i la fauna d'una zona deter
minada, tenen tendències a persistir-hi 
a través del temps , amb independència 
dels canvis que hagin pogut experi
mentar. En qualsevol cas, el fenomen 
de la vicariança és la principal resposta 
de les biotes a les condicions geogràfi
ques canviants i les biotes vicàries es 
poden reconèixer a través de la seva afi
nitat. La dispersió serà sempre un 
mecanisme secundari a l'hora de fer 
una interpretació de biogeografia his
tòrica i, en últim cas, ens permetrà de 
comprendre els casos de simpatia. En 
qualsevol cas, començar per la recerca 
de centres de dispersió o de fenòmens 
de vicariança generalitzats és començar 
la casa pel terrat. Si posem l'accent 
sobre la idea dels centres de dispersió, 
ens serà impossible saber quines dis
juncions han estat fruit de la vicariança 
i, inversament, un tractament vicariant 
de grans vols ens farà perdre l' horitzó 
dels possibles mecanismes de dispersió 
(WILEY, 1981). S' imposa, doncs, una 
pacient tasca de recol·lecció de dades, 
que ens permeti d'antuvi conèixer els 
tracks, de quants més grups monofilè
tics millor. Després vindrà la segona 
fase, que consisteix a intentar trobar els 
tipus de distribució repetits. La tercera 
fase consistirà en el reconeixement de 
les àrees d'endemisme: una sèrie 

Neocentodus Lipidosiren 

Austràl ia Sudamèrica 

Protopterus 

2 pulmons 
Pectorals 
vertigials 

Àfrica 

Fig. 4: Coincidència entre el cladograma de les tres 
espècies de dipnous vivents i el que ens podria 
representar la dispersió de les terres del Cro n
duana durant el Mesozoic . L'escola vicariant és 
molt favorable a co mparacions d 'aquest ca ire 

d'aquestes estarà formada per les zones 
en què es troben una o més espècies 
d ' un grup monofilètic . Per exemple, 
suposem tres àrees geogràfiques deter
minades, poblades respectivament de 
forma endèmica per tres espècies de 
llangardaix i tres de papallones. Es 
tracta de fer els cladogrames de les 
espècies, substituir-los per les àrees 
respectives, en ambdós casos, i veure si 
són compatibles. En el nostre cas 
suposem que sí. Però ha de quedar ben 
entès que no podem esperar una super
posició total, ateses les diferents neces
sitats ecològiques. 

Aleshores amb molta freqüència hom 
construeix cladogrames reduïts d'àrees, 
amb les àrees poblades per espècies dels 
dos grups. La fira última és la construcció 
de cladogrames geogràfics, utilitzant sola
ment les àrees endèmiques, cosa relativa
ment senzilla a nivell macrogeogràfic. Les 
àrees es consideraran més relacionades no 
perquè comparteixin més taxons, ans per
què les seves biotes comparteixen un 
ancestre comú més recent (PATTERSON, 
1981 ). 

Biogeografia ecològica 
Ja he comentat abans que, mentre les 

teories basades en els centres de dispersió 
o en la sistemàtica filogenètica posaven 
èmfasi en el factor històric com a determi-
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Espècies per illa 

Fig. 5: Model de les relacions immigració -extinció per una determinada illa , segons la idea de MacArthur i Wilson. 
La taxa d'immigració davalla progressivament, inversament que la taxa d'extinció. Se suposa que les taxes són 
relativament similars per a les diferents espècies . Altrament el model no podria aplicar-se. Un teòric punt 
d'equilibri seria el d'intersecció de les dues corbes 

nant en la distribució actual de les biotes, 
hi havia tot un seguit d'especialistes que 
tenen particularment en compte els fac
tors ecològics. Per a acabar aquest article, 
ens ocuparen ara de les idees dominants 
en aquesta tendència. 

Si bé és molt cert que l'ecologia deter
mina quines espècies poden poblar i qui
nes no un determinat indret, el problema 
és fins a quin punt els factors ecològics 
actuen amb independència dels històrics. 
Una cosa cal tenir present des de bon 
principi, i és que posar l'accent únicament 
en l'ecologia de les espècies per explicar 

' llur repartició es pot fer tan sols dins una 
perspectiva curta, car els factors ecològics 
depenen i són modificats pels històrics . 
Tan sols d'aquesta forma hom pot pres
cindir, per exemple, del fenomen de l'es
peciació que, tal com hem vist, condi
ciona moltíssim la perspectiva teòrica dins 
el context de la biogeografia històrica. 

Del que en realitat es proposa la bio
geografia ecològica, STRONG i REY (1982) 
donen una explicació alhora curta i 
correcta. Aquests especialistes estarien 
fonamentalment interessats en com la dis
tribució espacial i temporal, a curt termi
ni , és afectada per la depredació, les 
malalties, el parasitisme i, en última ins
tància, pels factors abiòtics. 

Tal vegada és el model de MACARTHUR 
i WtLSON el més representatiu de les ten-
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ciències actuals en biogeografia ecològica, 
pel que fa a models matemàtics . Per raons 
d'espai, donaré una idea molt sumària. 
Qui vulgui més informació pot consultar 
l'edició catalana del seu llibre, publicat el 
1983. 

Els esmentats autors parteixen de la 
necessitat d'engegar una biogeografia 
experimental. És en aquest sentit que con
sideren com a molt importants les illes, 
entenent com a tals no tan sols els espais 
de terra voltats d'aigua, sinó també, per 
exemple, llacs o àrees boscoses isolades. 
L'experimentació consistiria a alterar la 
biota, ja sigui mitjançant afegits o per sus
traccions d'espècies. En aquests espais 
reduïts hi hauria un equilibri dinàmic en 
què intervindria l'extinció per un costat i 
la immigració per l'altre. MacArthur i 
Wilson idearen unes corbes explicatives 
de la immigració i de l'extinció que ja són 
força clàssiques. Una d'elles, la que expli
caria la immigració, decreix gradualment 
conforme augmenta la riquesa en espècies 
de l'illa, és a dir, cada volta entrarien 
menys espècies per unitat de temps. Con
tràriament, el nombre d'espècies que s'ex
tingiria s'aniria incrementant. La combi
nació seria una situació de relativa homo
geneïtat. 

Un altre model de biogeografia ecolò
gica que ha causat molt d'impacte durant 
força anys, i encara desperta polèmica 
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(ENDLER, 1982), posà l'accent sobre la 
importància com a refugi de les selves 
plistocèniques . Parteix del fet que tant a 
Sud-Amèrica com a l'Àfrica hi ha situa
cions geogràfiques repetides, pel que fa a 
les selves tropicals. Aquestes zones geo
gràfiques patiren regressions importants 
durant el Plistocè, una etapa caracterit
zada per la seva sequedat i per una tempe
ratura relativament freda . Els fragments 
resultants devien actuar com a refugis, és a 
dir, llocs on podien resistir les espècies 
per a les quals l'ambient era desavinent. 
Aquests refugis donaren lloc a centres de 
diversificació i endemisme. Quan el clima 
es féu més càlid i humit, la selva tornà a 
expansionar-se, de forma que les pobla
cions refugiades, abans isolades, entrarien 
en contacte . Segons els partidaris 
d'aquesta concepció, aqueixes zones de 
contacte es podrien reconèixer en l'actua
litat per la gran quantitat de clines pre
sents . VANZOLINI i WtLLIAMS (1970) estu
diaren la teoria de refugis a base d'un rèp
til, Anolis crisolepis, i arribaren a la con
clusió que en realitat devien produir-se 
successives retraccions i expansions . 

Adrià Casinos 
Càtedra de Zoologia (Vertebrats) 

Facultat de Biologia 
Univ ersitat de Barcelona 
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INFORMACIONS 

III CONGRÉS DE LA SOCIETAT 
CATALANA D 'ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

Els dies 1, 2 i 3 de maig d 'enguany tin
gué lloc a la ciutat de Tarragona el III 
Congrés de la Societat Catalana d'Orde
nació del Territori. Els actes se celebraren 
a la Sala Santiago Costa i Vaqué del nou 
edifici de la Diputació de Tarragona. El 
tema fou: "Localització d 'equipaments i 
desigualtats territorials". Hi participaren 
unes cent persones, la major part de les 
quals eren arquitectes, economistes, engi
nyers i geògrafs que assistiren a quatre 
ponències i divuit conferències, a més de 
les tres xerrades que es varen fe r com a 
cloenda diària de les jornades. 

Hi hagué una clara diferència entre unes 
exposicions molt genèriques i d'altres 
molt específiques, que de vegades no es 
corresponien amb el que havien d'ésser les 
ponències (enfocades cap a la generalitza
ció i la metodologia) i les comunicacions 
(exemplificacions). Hom constatà que 
algunes de les comunicacions eren més 
aviat informacions puntuals del treball 
realitzat per la pròpia empresa que no pas 
exemples reals de com un servei bàsic es tà 
o hauria d'estar localitzat. 

El nivell fou acceptable, si bé les xerra
des destacaren per sobre les altres infor
macions. Els debats foren fluixos, ja que 
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presentaren poca polèmica. El telèfon va 
ésser un dels temes més conflictius arran 
de la comunicació presentada sobre la 
comarca del Solsonès, que contrastava 
amb la presentació feta per l'enginyer 
industrial senyor Ramon Guixé. 

La participació estrangera fou molt 
migrada, ja que el ponent francès Jean 
Pluvinage no pogué arribar a les sessions. 
Tot el pes específic recaigué, molt encer
tadament, sobre l'italià Bernardo Secchi, 
que presentà la seva teoria de la interrela
ció entre els equipaments, els serveis i les 
desigualtats territorials . 

El ponent francès va ser substituït per 
l'arquitecte Manel Ribas i Piera i pel geò
graf Antoni F. Tulla. Destacà, el primer, 
per la seva xerrada sobre la necessitat 
d'equipaments a la ciutat, des d'una òptica 
semiòtica. 

Ultra les sessions celebrades a la Dipu
tació, hi hagué activitats com: la recepció 
oferta per l'alcalde de la ciutat de Tarrago
na, Josep M.' Recasens , a la Casa Caste
llarnau; el concert de cant gregorià a les 
Voltes de Pallol; i la cloenda acadèmica a 
l'antic Ajuntament. 

Cal remarcar l'excel·lent organització; 
totes les ponències, comunicacions i 
xerrades arribaren a temps, les sessions no 
es retrassaren, la moderació fou rigoro-
sa, ... 

Per finalitzar, s'ha de parlar del circuit 
professional del diumenge, que va perme
tre veure les dificultats que genera un 
extraradi urbà molt allunyat del centre i la 
importància econòmica del port tarrago
ní. 

Mercè Melero 
Marc Salvador 

Estudiants de Geografia 
a la Facultad de Geografia 

i H istòria de Barcelona 
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LA NOVA ORGANITZACIÓ 
TERRITORIAL DE CATALUNYA: 
LA COMARCA 

Organitzada per la Direcció General 
d'Administració Local del Departament 
de Governació de la Generalitat de Cata
lunya tingué lloc, el passat dia 19 de 
setembre a Barcelona, la presentació de les 
Jornades d'Estudi 87. Aquestes Jornades, 
aniran tractant, d 'aquí a final d'any, sobre 
el coneixement del marc jurídic, territorial 
i financer on la nova administració local 
haurà de moure's a partir d'ara. 

La jornada de presentació s' inicià amb 
la conferència del professor de Dret 
Administratiu de la Universitat de Barce
lona, Rafael Entrena Cuesta "La comarca 
en la Llei 6/ 1987 de la Generalitat de 
Catalunya". Després d'una magistral 
introducció a la problemàtica jurídica, on 
va remarcar els grans buits i alhora els 
grans encerts del marc estatal, concretà la 
seva exposició en dos punts claus : la defi
nició jurídica de la comarca i la regulació 
de la comarca des de la Llei de Bases de 
Règim Local. 

El Sr. Dietmar Shlee, ministre de l'Inte
rior de l'Estat Federat de Baden-Würt
temberg, va presentar a continuació la 
segona conferència sota el títol: "L'expe
riència comarcal a la República Federal 
Alemanya". En primer lloc, féu una breu 
introducció on va posar de manifest els 
pocs trets comuns entre Catalunya i 
Baden-Württemberg. A continuació, des 
d'una òptica clarament política i econòmi
ca, va valorar molt positivament la darrera 
reestructuració territorial realitzada a la 
RFA; seguidament remarcà el prestigi 
actual de la comarca a la RFA i animà als 
ciutadans de Catalunya a continuar el 



72 informacions 

procediment comarcal emprès . El darrer 
acte d 'aquesta jornada inicial fou una taula 
rodona amb els portantveus dels grups 
polítics amb representació al Parlament de 
Catalunya. El títol, "El repte de la comar
calització a Catalunya", va servir per a 
posar de manifest les grans distàncies que 
separen els nostres polítics quant a la 
Divisió Territorial de Catalunya, i les 
poques qüestions rellevants que s'han 
plantejat en relació a d'altres debats pas
sats. 

Per a acabar aquesta informació cal 
esmentar els temes que es tractaran en 
aquestes Jornades d'Estudi 87: 

"Les competències de la comarca en la 
Llei 6/ 1987". Lleida, 16 i 17 d'octubre. 
Recinte de Municipàlia 87. 

"L'organització de la comarca en la Llei 
6/ 1987". Barcelona, 6 i 7 de novembre . 
Saló d'Actes del Departament de Gover
nació. 

"La cooperació i assistència de la 
comarca al municipi". Barcelona, 27 i 28 
de novembre. Saló d'Actes del Departa
ment de Governació. 

"El finançament de la comarca". Barce
lona, 18 i 19 de desembre. Saló d'Actes 
del Departament de Governació. 

J aum e Massó i C artagena 
Cap de Secció d'Edicions Cartogràfiques 

Llicenciat en Geografia 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

t o 

EL 53è CONG RÉS D E L'IFLA 
(lnternational Federation of Library 
Associations and Institutions) 

Brighton 1987 

Entre els dies 16 i 21 d'agost de 1987, 
Brighton -la ciutat d'estiueig del comtat 
d'Essex, a la costa sud d'Anglaterra- fou 
la seu de la 53a edició de la trobada anual 
dels membres de l' IFLA. 

Un gran nombre de congressistes, uns 
2 500, tal com és habitual en aquestes reu-

g esa 

nions de bibliotecaris, participaren en 
aquestes sessions. És difícil que semblant 
nombre de persones puguin treballar 
sense tenir la sensació de multitud, però 
no és impossible. A Brighton, el comitè 
organitzador ho aconseguí. La possibilitat 
de triar l'àrea d'interès de l'especialitat de 
cadascú fou fàcil. El programa del Con
grés oferia aquestes grans àrees: 

1) Control bibliogràfic, 2) Seccions 
especials i Serveis, 3) Educació i Investiga
ció, 4) Biblioteques generals d'investiga
ció, S) Biblioteques generals públiques, 6) 
Gestió i Tecnologia, 7) Activitats regio
nals, i 8) Biblioteques especialitzades. 
Cada àrea tenia les seves pròpies divisions 
que en total oferien 77 opcions, distribuï
des en la proporció següent respecte a la 
llista anterior: 3, 6, 7, 3, 12, 6, 3 i 6 divi
sions per a les vuit àrees. 

Dins del grup vuitè , dedicat a les bi
blioteques especialitzades, hi havia el 
grup de treball de Cartoteques. Es dedica
ren dos dies sencers a la seva tasca; el pri
mer a la lectura, i discussió posterior, de 
quatre comunicacions i el segon a fer una 
visita al Ordnance Survey Maps and Ser
vices, ubicat a Southampton -una altra 
ciutat del mateix comtat d'Essex . Les 
comunicacions tractaren els temes se
güents: 

Models canviants de disponibilitat car
togràfica (121-GE0-3-E), per C. R. Per
kins de la Universitat de Manchester i 

topografía general S.A. 

• APOYO FOTOGRAMÉTRICO • TRIANGULACIONES 
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CLARA DEL REY, 20 TELEF. 413 88 60 28002 MADRID 

R.C'.C. n " 6 • nov.-mbt"t ' 1987 ·volum UI 



R. B. Parry de la Universitat de Reading 
Gran Bretanya. 

L'automatització en el Departament de 
Mapes i Plànols de la Bibliothèque Natio
nale (124-GE0-4-F) , per Pi erre-Yves 
Duchemin, de la Biblioteca Nacional de 
París. 

Sistemes bibliogràfics on line i sistemes 
de difusió, l'exemple d'Illinois (42-GE0-
1-E), per David A. Cobb, de la Universi
tat d' Illinois, EUA. 

CARTO-NET: recuperació gràfica i 
gestió en una cartoteca automatitzada (58-
GE0-2-E), per Barbara Morris, de la 
Universitat d'Edinburgh. 

Totes aquestes comunicacions conti
nuaren amb un llarg debat que s'obrí des
prés de cada intervenció. El fet que el 
públic procedís de molts països diferents 
donà un bon to a aquestes intervencions 
per la varietat de punts de vista i per la 
constatació del fet que, tot i que no tot
hom està al mateix nivell tècnic , es va 
avançant arreu. 

La visita a l'Ordnance Survey de Sout
hampton, la institució oficial de produc
ció de mapes de la Gran Bretanya, mostrà 
als congressistes la situació actual 
d'aquesta institució en el seu aspecte tèc
nic, polític i de producció, així com la 
seva projecció de cara al futur. La sessió, 
es clogué amb un interessant col·loqui 
sobre la política de producció de la carto
grafia actual i sobre altres temes. 

Durant la setmana de treball se celebra
ren també molts actes paral·lels que 
només es poden citar de passada, tot i el 
seu interès: una exposició permanent amb 
323 stands dedicats a tot tipus de material 
relacionat amb biblioteques, un concert 
mozartià patrocinat per una firma edito
rial britànica, la publicació d'un diari del 
congrés i la possibilitat de fer unes sorti
des postcongrés a diferents localitats del 
comtat amb centres culturals d'interès per 
als congressistes. 

Es prengueren també decisions impor
tants, com la de considerar el castellà 
idioma oficial, conjuntament amb l'an
glès, el francès, l'alemany i el rus, a partir 
de l'edició del congrés de l'IFLA de 1989, 
que se celebrarà a París. Per aquest motiu 
el grup de cartotecaris ja preparà la tra
ducció al castellà del seu fullet informatiu . 
També es considerà la possibilitat de cele
brar la reunió de 1992 a l'Estat Espanyol i 
no es descartà pas que Barcelona en fos la 
seu. Fins a aquell any les seus seran: Syd
ney, París, Estocolm i Moscou . 

Per a formar part del consell organitza
dor de les sessions del grup de cartotecaris 
del congrés de París de 1989 fou designada 
Montserrat Galera i Monegal, cap de Sec
ció de la Cartoteca de Catalunya. 

Montserrat Galera i Monegal 
Cap de Secció de la Cartoteca de Catalunya 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

1L11DrJ"Ifif:oMPANYIA vn/n HISPANOAMERICANA 
I 111/J DE TURISME (GAT 17) 

La seva Agència de Viatges 

informacions 73 

FROGRMtb. PROVISIONAL 

GRANS PROJECTES A EUROPA 

El Col· legi Oficial d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Catalunya 
anuncia l'organització d'un simposi inter
nacional sobre Grans projectes en una 
Europa vertebrada, que se celebrarà al 
Palau de Congressos de Barcelona els pro
pers dies 9, 10 i 11 de desembre. Es tracta 
de debatre el tema de les grans xarxes d'in-

Passeig de Gràcia, 11 
Telèfon 301 65 00 
08007 BARCELONA 

Posa a la seva disposició l'experiència en l'organtizació de 
viatges. 

• Individuals 
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• Congressos 

• Fires 
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i li fem reserves d'hotel nacionals i a l'estranger. 
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frastructura del transport a Europa de 
cara a una integració cada cop més forta, i 
amb l'horitzó dels jocs olímpics del 1992. 
Hi és prevista la participació d' especialis
tes i responsables de la CEE, Àustria, 
Escandinàvia, Itàlia, la Gran Bretanya, els 
Països Baixos i França, a més dels de 
Catalunya i Espanya. Hom parlarà d'al
guns grans projectes de comunicació de 
superfície (túnels de la Mànega, Messina o 
Gibraltar) i d'aeroports, a més dels pro
jectes per a la Barcelona Olímpica. Hom 
preveu també una exposició sobre el 
mateix tema al Palau Robert. La secretaria 
del simposi és a la seu del Col·legi d'Engi
nyers (C/ Calatrava, núm. 19,08017 Bar
celona, telf. 93/204 34 12). 

XII CONGRÉS INTERNACIONAL 
D'HISTÒRIA 
DE LA CARTOGRAFIA 

París, 7-11 de setembre 1987 

Dos-cents congressistes procedents de 
vint-i-quatre països, es reuniren a la Gale
ria Colbert de la Bibliothèque Nationale 
de Paris i a l' École Nationale des Ponts et 
Chaussées per intervenir directament o per 
participar en la dotzena edició del Congrés 
Internacional d'Història de la Cartografia, 

que compta amb el suport de la lnternatio
nal Cartographic Association (ICA) . 

El congrés, s'inicià amb una sessió 
oberta pel Comitè Permanent de la Histò
ria de la Cartografia. A continuació tingué 
lloc una brillant i densa sessió inaugural en 
què .prengueren la paraula, entre d'altres, 
el president del congrés, Phillipe Pinche
mel professor de Geografia de la Universi
tat de París i Monique Pelletier, responsa
ble del secretariat del congrés i directora 
del Departament de Mapes i Plànols de la 
Bibliothèque Nationale de París. 

El dia 8 de setembre començaren les lec
tures de les comunicacions . S'havia previst 
d'agrupar-les en cinc grans temes que 
corresponien a les matèries següents: 
I) Mapamundis medievals 
2) Mètodes de la cartografia dels grans 

descobriments 
3) L'Estat i la cartografia (Cartografia, la 

Guerra i la Pau; Cartografia, Estructu
res de l'Estat, Identitat nacional; Fron
teres i creació del territori; Mapa, 
Cadastre, Història social; Cartografia i 
Història de les ciències) 

4) Cartografia històrica de les ciutats 
5) Cartografia de les illes 

Les lectures, seguides de col ·loqui, es 
feien sempre en sessions simultànies de 
dues o quatre intervencions alhora. Es lle
giren un total de 77 comunicacions. Inves
tigadors d'història de la cartografia, pro
fessors universitaris i cartotecaris presen
taren els seus punts de vista -sovint es 
tractava d'una aportació inèdita- a través 
de les llargues sessions de treball de vuit 
hores diàries. Es pot dir que els millors 
especialistes en el tema eren a París. Resul
tat: un alt nivell de contingut que meres
qué el vist-i-plau de l'auditori. 

Com a complement d'aquestes activitats 
se n'havien organitzat d'altres per a la 
segona part de la tarda: una recepció oferta 
per l'Ajuntament de París i inauguracions i 
visites a diverses exposicions de caire car
togràfic. Sempre resultaren d'un interès i 
d'un nivell científic semblants als del con
grés. Cal felicitar tots els equips responsa
bles del muntatge de les jornades: Comitè 
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d'Honor, Comitè d'Organització i Co
mitè Científic. Monique Pelletier com a 
cap del Secretariat hi ha tingut una partici
pació especial i és just de deixar-ne cons
tància . 

La propera edició del Congrés Interna
cional d'Història de la Cartografia se cele
brarà als Països Baixos (Amsterdam, la 
Haia i Leiden) el1989. Dirk de Vries (di
rector de la Cartoteca Bodel Nijenhuis de 
la Biblioteca Universitària de Leiden) n'es
tarà al front de l'organització . 

Montserrat Galera i Monegal 

LES CIUTATS D EL SEGLE XVI 

ESPANYOL VISTES PER UN G RAN 
ARTISTA FLAMENC' 

El mes de desembre de 1986 es publicà 
dins el camp de la bibliografia cartogràfica 
espanyola una obra que ha d'ésser qualifi
cada de singular. Es tracta del llibre titulat 
Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas de 
España de Anton Van Den Wyngaerde, 
elaborat sota la direcció del professor 
Richard L. Kagan, de la Johns Hopkins 
de la Universitat de Baltimore. 

Anton Van Den Wyngaerde fou un 
dibuixant i topògraf de primera fila, que 
treballà a la cort de Felip II des del 1561 
fins a l'any de la seva mort, deu anys més 
tard. L'estudi de la seva figura, incom
prensiblement ignorada i desconeguda 
fins fa ben pocs anys, i dels seus dibuixos 
de vistes de ciutats espanyoles -també 
pràcticament tots inèdits- formen el cor
pus del llibre. Cal recordar aquí l'article 
que sobre l'autor publicà aquesta Revista 
Catalana de Geografia al seu número 2. 

1. Ciudades del Sigla de Oro: las vistas españolas de 
Anton Van den \Vyngaerde , dirigida por Richard L. 
Kagan . Madrid. ed. El Viso, 1986-427 p: il. ; 30 cm
ISBN 84-86022-24-X. 
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El treball està dividit en dues grans 
parts: la primera estudia la figura de l'ar
tista dins el context històric i urbà del 
moment, i la segona -titulada Los itine
rarios de Anton Van Den Wyngaerde
està formada per un catàleg amb la repro
ducció de la totalitat dels dibuixos wyn
gaerdians sobre ciutats espanyoles. L'obra 
s'inicia amb el treball del professor Brown 
titulat Felipe l/, coleccionista y mecenas 
artística. Es tracta d'una documentada 
aportació sobre la figura del rei espanyol 
en l'aspecte de persona sensible als 
corrents artístics de l'època . Els contactes 
dels grans i més famosos pintors amb la 
cort castellana són una realitat ja cone
guda que Brown ens recorda: Tiziano, El 
Bosco, Tintoretto, Veronese, per citar-ne 
els més importants, foren objecte del 
suport inequívoc del monarca. És amb 
aquest mateix concepte del mecenatge que 
Felip II coneix Anton Van Den Wyngaer
de, "el dibujante topogrdfico mis desta
cada del momento" (pàg. 21) a la cort bri
tànica cap a l'any 1556 i l'invita a anar a la 
seva cort castellana on l'instal·la entre 
1561 i 1562. 

L'objectiu del treball és de situar la 
figura de Felip II, -presentat general
ment pels seus biògrafs com un home 
bàsicament integrista, auster, poderós i 
imponent- en un espai més ampli, recor
dant la seva relació amb el món artístic i 
cultural. 

El professor Richard Kagan estudia a 
continuació la personalitat del rei des d'un 
altre angle en un treball titulat Felipe l/ y 
los geógrafos. L'interès del monarca per la 
geografia i les ciències afins li transmeté el 
seu pare, l'emperador Carles, al qual el 
gran cartògraf Mercator dedicà el seu 
mapa de Flandes de 1540. 

Kagan insisteix en el fet que els geò
grafs, cartògrafs, astrònoms i matemàtics 
més famosos d'Europa, talment com 
havia succeït amb els artistes, estaven en 
contacte amb la cort de Felip II, el qual en 
aquest cas jugava amb l'avantatge de tenir 
ell mateix una sòlida formació en aquest 
camp. 

L'obra continua amb un estudi del pro
fessor Egbert Have rkamp-Begemann 
publicat, pràcticament amb el mateix text, 
l'any 1969 a la revista Master Drawings, 
encara ben vigent. És un estudi de conjunt 
del tema . De moment no s'està en situació 
de fer una investigació exhaustiva i deta
llada de tots els dibuixos de ciutats espa
nyoles de Wyngaerde. Notícies tan interes-
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sants com que el primer dibuix de Wyn
gaerde datat a Espanya (1562) correspon a 
la finca reial de Valsaín, prop de Segòvia, 
incendiada l'any 1700, es desprenen de la 
lectura del text. Però, possiblement, 
l'aportació més valuosa és la sèrie d'argu
ments que demostren l'existència d'un 
projecte per a publicar -cap el1587- la 
col·lecció de vistes de les ciutats espanyo
les a la famosa impremta Plantin d'An
vers; la publicació hauria estat al mateix 
nivell del Civitates Orbis Terrarum, obra 
de gran repercussió, que assolí 57 edicions 
entre els anys 1572 i 1624. Sobre aquest 
punt sembla poc exacta la frase "El atlas 
-referint-se a la hipotètica publicació de 
l'obra de Wyngaerde- hubiera dejado en 
ridícula a las Civitates Orbis Terrarum" 
(pàg. 65); no es pot pas descartar la possi
bilitat d'una imprecisió de llenguatge a 
l'hora de la traducció castellana. 

Novament Richard L. Kagan apareix 
com a autor, ara del tercer capítol, titulat 
Ciudades del Siglo de Oro i referit a les 
ciutats espanyoles durant el segle XVI. 

El viatger florentí Guicciardini, en un 
viatge que feu per Espanya l'any 1512, 
afirmava: "fuera de algunas -ciutats
importantes, las restantes son, en su mayo
ría, poblaciones pequeñas, tienen edificios 
muy malos y en su mayor parte de tierra, 
estando otras muchas llenas de fango y de 
porquería" (pàg. 69). Les vistes de Wyn
gaerde no produeixen pas aquesta sensa
ció. Kagan ho argumenta: d'una banda "la 
visión de Wyngaerde no era imparcial. 
Como 'pintor de cdmara" del rey, pro-

yectó deliberadamente sobre estas ciuda
des una luz favorecedora, con dulcificada
res resultados. Como los carteles turísticos 
de hoy día, sus v istas lograron mantener 
las referencias a la miseria, el hacinamien
to, la pobreza y la decadencia convenien
temente veladas ." (pàg. 69). Aquesta seria 
una part de l'explicació. L'altra, també 
segons l'autor, fóra l'important desenvo
lupament urbà i econòmic de la majoria de 
ciutats espanyoles durant aquesta centú
ria. Amb abundants fonts d'informació 
-xifres de població, presència del món 
cultural, detalls dels dibuixos i d'altres
Kagan demostra que aquesta realitat es 
dóna a la majoria de ciutats de la Corona 
de Castella. Són molt escasses les referèn
cies a les ciutats de la Corona d'Aragó. 

L'estudi hauria quedat més arrodonit 
amb més informació que, d'altra banda, es 
pot llegir més endavant en els comentaris 
de Fernando Marías a les làmines corres
ponents a aquestes localitats. 

Finalment, el treball de Fernando 
Marías, Las ciudades del siglo X VI y el 
urbanismo renacentista clou aquesta pri
mera part del llibre. El professor Marías 
es planteja si les vistes de Wyngaerde 
"eran ciudad es renacentistas ... o ... por el 
contrario ... repertorio de diferentes pobla
ciones absoluta y simplemente medieva
les" (pàg. 85). Aquest dubte inicial es 
resol quasi immediatament quan tot citant 
De Seta s'afirma que " ... hasta el sigla 
X VIII (. . .) las ciudades españolas -no es 
transformen- en ciudades modernas" 
(pàg. 85). 

Sobre aquestes premisses ha estat cons
truït un estudi aprofundit i documentat 
amb abundants notes bibliogràfiques. Es 
va examinant l'evolució de l'activitat 
urbana en funció dels fets demogràfics i 
econòmics esdevinguts durant el segle XVI 

i de les conseqüències que aquests fets tin
drien en les ciutats de la propera centúria. 

La segona part del llibre és dedicada al 
catàleg format pels croquis, vistes de ciu
tats a diferents nivells de realització i per 
vistes completament acabades i acolori
des . Té una extensió de 297 pàgines. 

El catàleg és dividit en sis parts que es 
corresponen amb els itineraris per la 
península. Els dibuixos de cada localitat, 
s'han reunit en un sol bloc format pel 
material procedent dels tres diferents fons 
documentals ja esmentats (Viena, Lon
dres, Oxford). Un llarg comentari consis
tent en unes notes històriques i en el resul
tat de la lectura atenta de la làmina acom
panyen aquestes unitats urbanes . Els 
comentaris van signats per Richard L. 
Kagan i Fernando Marías. 

A nivell d'inventari , es pot afirmar que 
s'han reproduït els 140 dibuixos de Wyn
gaerde que s'han conservat. Un bon nom
bre s'han conservat en forma de plec -
doble o triple en funció de les mides de 
1 'original- en tres fons diferents: a la sec
ció de manuscrits de la Oesterreichische 
Nationalbibliothek, al Department of 
Prints and Drawings and Paintings del 
Victoria and Albert Museum de Londres i 
a l'Ashmolean Museum d'Oxford, amb 
una distribució de 99, 31 i 10 peces res-
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pectivament. El motiu d'aquesta dispersió 
és encara avui una incògnita. S'hi han 
representat 56 ciutats diferents, totes 
identificades amb les corresponents ciu
tats actuals, excepte en dos casos en què 
aquesta identificació no ha estat possible. 

La qualitat dels dibuixos i el coneixe
ment que Wyngaerde tenia de la tècnica 
de la topografia transformen aquesta 
impressionant col·lecció en un veritable 
plaer visual. La veracitat i l'exactitud dels 
dibuixos, d'altra banda, fan possible de 
dir, sense cap punt d'exageració, que 
tenen un valor fotogràfic. És evident que 
la publicació per primera vegada de la 
quasi totalitat d'aquests dibuixos com
porta un estudi detallat i precís d'aquestes 
ciutats afortunades que foren objecte de 
l'interès del gran artista flamenc de mit
jans de segle XVI. 

La bibliografia consta de 161 cites 
corresponents a 118 autors diferents. Però 
ben poques fan referència específicament 
a la vida i a l'obra wyngaerdiana. Llevat 
d'error o omissió, només se n'han comp
tabilitzat quatre: les de Haverkamp-Bege-

5001 O ZARAGOZA 
Biarritz, 15, baja izqda. 
Tell.: (976) 33 03 30 
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mann, Hoff, Kagan i Lanciani, de les 
quals el treball del darrer és el que porta la 
data més antiga: 1895 . Aquell mateix any 
Cari Justi havia mencionat per primera 
vegada l'àlbum de la Oesterreichische 
Nationalbibliothek de Viena sobre les ciu
tats espanyoles (pàg . 59) . Havien passat 
més de 400 anys des que l'impressor 
d'Anvers, Plantin, s'havia interessat per la 
seva publicació; a continuació aquest llarg 
silenci ... 

A les quatre cites esmentades sobre 
l'obra específica de Wyngaerde, se n'hi 
han de sumar tres més incloses com a 
notes en el treball d' Havenkampf-Bege
mann de la primera part del llibre però 
que no apareixen a la bibliografia final. 
Són els treballs d' Ailly, Rezniceck -
aquest inèdit- i Eigger citats a les pàgines 
ss i 57. 

En aquest còmput no s'inclouen les 
obres de caràcter general que puguin par
lar de Wyngaerde . 

L'escàs coneixement de Wyngaerde i de 
les seves vistes de ciutats espanyoles es 
posa de manifest, entre d'altres argu-
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ments, en el fet que no apareix citat en el 
Diccionario Enciclopédico Hispano Ame
ricana de Literatura, Ciencias y Artes (pu
blicat entre 1887 i 191 O) ni en els apèndixs 
posteriors (edicions de 1898, 1907 i 191 0). 
Sí que surt citat a l'Enciclopèdia Espasa 
[1927 ? - 1930 ?], però les imprecisions de 
la redacció demostren fins a quin punt 
s'estava mancat d'informació. Cal valorar, 
però, l'aspecte positiu de donar-ne conei
xença. 

Cal dedicar finalment uns mots a l'edi
ció. El volum és dissenyat i imprès amb 
una cura adequada al seu contingut. Edi
ciones El Viso de Madrid amb el seu equip 
de tècnics i el dissenyador Jordi Blassi 
n'han estat els artífexs. La qualitat de les 
reproduccions, fetes sobre un paper espe
cial, aconsegueix un resultat sorprenent. 

Cal també deixar constància de l'edició 
anglesa que es publicarà l'any 1988 comp
tant amb la notable col·laboració de James 
Clark, director de la University of Cali
fornia Pres s. 

Montserrat Galera i Monegal 

MADRID 
Molino de la Hoz, Sacre, 25 
LAS ROZAS 
Tell.: (91 ) 637 07 16 

LEVANTAMIENTOS 
FOTOGRAMETRICOS 
a grandes y pequeñas escalas 
de zonas rústicas y urbanas. 

• TRIANGULACIONES 

• POLIGONALES DE PRECISION 

• APOYOS FOTOGRAMETRICOS 

• NIVELACIONES 

• BATIMETRICOS 

• PLANOS TAQUIMETRICOS POR 

TOPOGRAFIA CLASICA 

• COLOCACION BASES DE REPLANTEO 

• PARCELARIOS 

• DESLINDES 

• DELINEACIONES 
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1.1.- TíTOL: 

1.2.- AUTOR: 

1 .3.- TRADUCTOR: 

1.4.- PAíS: 

1.5.- ANY D'EDICIÓ: 

1.6.- EDITORIAL: 

1.7.- ISBN: 

2.1.- FORMAT: 

2.2.- NOMBRE DE 
PAGINES: 

3.1.- LLEGffiiLITAT: 

3.2.- ESTRUCTURA 
DELLLffiRE: 

Lectura de Mapas 

V:ízquez Maura, F. 
i Martín López, J. 

No n'hi ha 

Espanya 

1986 

lnstituto Geogrifico Nacional 
(Madrid) 

84-505-4275-8 

21,5 x 15,5 cm 

381 

Bona. 

Es divideix en tres grans apar
tats. En el primer s'expliquen 
els conceptes fonamentals de 
la cartografia; en el segon es 
tracten cadascun d~s diferents 
aspectes que inclou un mapa 
topogràfic i en el tercer es fa 
referència als diferents tipus 
de mapes, segons l'escala i la 
temàtica. Per un altre costat, 
en aquest apartat també es de
dica un capítol a la història de 
la cartografia i dos a I' estat de 
la cartografia actual. espanyola 
1 estrangera respectivament. 

Elementos de Cartografía 
(Elements of Cartography) 

Robinson, Arthur H ., Sale, 
RandaJI D., Morrison, Joel 
L., Muehrcke, Philip C. 

Rosa Maria Ferrer 

EUA 

1987 

Ediciones Omega (Barcelona) 

84-282-0768-2 

24,5 x 19 cm 

543 

Bona. 

Es divideix en quatre parts: 
la primera és introductòria; 
la segona presenta els princi
pis teòrics de la cartografia; 
la tercera es dedica als pro
cessos d'obtenció i tracta
ment de dades i la quarta a la 
producció i la reproducció 
de la cartografia. Cada part 
s'estructura en capítols de 
tractament i niveJI irregulars. 
A més, hi ha un apèndix amb 
taules i amb un vocabulari, i 
finalment, un índex alfabètic. 

Estudi sobre la classificació 
de la cartografia 

Massó i Cartagena, Jaume 

No n'hi ha 

Espanya 

1985 

Institut Cartogràfic de Cata
lunya (Barcelona) 

84-393-056?-0 

21 x 15 cm 

222 

Lenta, per la densitat del con
tingut. 

Després d'una introducció 
general, l'obra s'estructura a 
partir dels dos grans temes: 
la catalogació i la classifica
ció de la cartografia. La pri
mera part introdueix la pro
blemàtica existent sobre 
ambdues qüestions (capítols 
1 i 2). La segona part aporta 
una proposta de catalogació 
(capítol 3) i de classificació 
(capítol 4) de la cartografia. 

Nonnas Cartogrificas para la 
ejecución del M.T.N. 

Comisión de Normas Carto
grificas del Consejo Supe
rior Geogrifico 

No n'hi ha 

Espanya 

1985 

Consejo Superior Geogrifico. 
lnstituto Geogr:ífico Nacio
nal (Madrid) 

84-505-1637-4 

29x21 cm 

63 

Bona. 

El Jlibre s'estructura en tres 
parts: la primera mostra de 
forma global les normes 
generals per als aixecaments 
del MTN a escales 1 :50 000 i 
1 :25 000; la segona tracta de 
les normes específiques per 
al MTN a escala 1 :25 000 i 
1 :50 000 respectivament i la 
darrera part reflecteix, molt 
acuradament, la retolació i 
els signes convencionals a 
emprar. 
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3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BffiLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5 .0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

Bona i completa. 

Força i de variada nacionali
tat, però, en general , anti
quada. Sovint les referències 
són incompletes . 

Absents. 

Iniciació a la cartografia. 
Estudia d'una manera formal 
cadascun dels elements bàsics 
que compo~en un mapa línia, 
i en particular els que surten 
en un mapa topogràfic, tema 
tractat amb preferència. 

Obra bàsica dirigida a tots 
aquells que s'inicien en 
aquesta disciplina. Cal dir 
que oblida de tractar algunes 
característiques de la carto
grafia actual. D 'altra banda, 
en el capítol de la cartografia 
actual espanyola, la relació 
d'entitats cartogràfiques i la 
seva tasca no està actualit
zada a la data d 'edició . En 
resum, però, és una bona 
obra, sobretot pel que fa a la 
lectura del mapa de base. 
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Els dibuixos, esquemes, grà
fics i mapes són abundants al 
llarg de tots els capítols. Són 
molt útils per a comprendre 
els conceptes que s'exposen 
en el text. 

Al final de cada capítol. És 
predominantment anglosa
xona, però s'hi indiquen les 
obres amb versió castellana. 

A peu de pàgina. 

Manual d 'introducció a la 
tècnica cartogràfica. Pensat 
per a ser utilitzat com a llibre 
de text. 

Obra útil per a iniciar-se en 
el coneixement d 'alguns pro
cessos tècnics de l'elaboració 
de documents cartogràfics. 
Cal indicar que, en general, 
els temes es tracten d'una 
manera actualitzada i incor
porant informació sobre les 
tècniques més recents. 

9 organigrames que esquema
titzen la metodologia seguida 
en la proposta elaborada. 

Només la referent a les nor
matives i propostes analit
zades. 

Escasses. 

La catalogació i la classifica
ció de la cartografia són qües
tions dinàmiques. La catalo
gació disposa d'una norma
tiva clara i àmpliament accep
tada: el ISBD (CM). Per con
tra, la classificació es troba en 
un estadi menys avançat: cal 
treballar en l'elaboració d 'un 
"thesaurus" de matèries que 
sigui reconegut internacio
nalment. 

Eina bàsica per a introduir
se en la problemàtica de la 
catalogació i classificació de 
la cartografia. Proposta de 
classificació metodològica
ment clara, però amb poca 
homogeneïtat en el desenvo
lupament dels diversos apar
tats. 
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Molt bona. 

Donades les seves caracterís
tiques, no n'apareix . 

Absents. 

Normativa que intenta unifi
car els criteris fonamentals 
en la realització de la carto
grafia del Mapa T opogr:ífico 
Nacional a escala 1 :50 000 i 
1:25 000. 

Eina dirigida especialment 
als organismes oficials pro
ductors de cartografia bàsica 
de l'Estat Espanyol, és també 
una obra imprescindible per 
als estudiants i afeccionats a 
la cartografia en general. En 
l'aspecte metodològic s'ob
serva, però, que les darreres 
tendències tecnològiques en 
simbologia i tipus de lletra 
no hi són reflectides. 
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BIOGEOGRAFIA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LOS TRÓPICOS ..... 

El artículo trata un tema central en las investigaciones geogr:ificas: la interfase entre 
comunidades humanas y su medio ambiente, comprendiendo las disfunciones que 
puedan presentarse de su interacción. El autor ofrece algunos ejemplos amazónicos 
de la conservación ecológica frente a las operaciones de desarrollo económico en 
medio tropical. 

1987: LA DIVISIÓN TERRITORIAL DE CATALUNYA. UNA VISIÓN 
GEOGRÀFICA ... . .... ..... ..... .................... ......... ..... .. ..................... ........ . .. . 

Aprobadas las leyes sobre la organización territorial de Catalunya se abre una nueva 
fase de reflexión científica. El autor, desde el punto de vista geogr:ifico, presenta un 
an:ilisis de la Catalunya urbana sobre la que se articula dicha organización, a la vez 
que inicia un ejercicio de confrontación de los posibles modelos de desarrollo futu
ro. 

PODER LOCAL Y ESTADO EN QUEBEC ............... .............. .................. . 
El autor presenta un an:ilisis detallado de la reforma de la administración local del 
estado de Quebec (Canada) realizada en 1979: El analisis muestra con claridad la 
imbricación de la organización política-administrativa con los mecanismes del 
poder, dentro del amplio marco de los cambios socio-económicos quebequenses 
recientes . 

LA REFORMA ADMINISTRATIVA DE POLONIA Y SUS CONSECUENCIAS 
El autor, desde un punto de vista geogr:ifico, analiza las consecuencias de la reforma 
de la administración territorial efectuada en Polonia en 1975. Tras una detallada des
cripción de su :imbito y trascendencia se evaluan los pros y contras y se valora el 
peso de los condicionamientos históricos en este tema. 

EL MAPA GEOGRAFICO 1:100 000 . UN PROYECTO CARTOGRAFICO 
INSTITUCIONAL EN CATALUÑA (1914-1941) .......... ..... ......... ... ............. . 

Este artículo estudia la evolución histórica del Seruei Cartogràfic de Catalunya a 
través de su proceso institucional, continuando a pesar de los cambios políticos 
experimentades en el período. Se valora especialmente la labor de confección del 
mapa a escala 1:100 000 del que se poseen bastantes realizaciones. 

PASADO Y PRESENTE DE LAS HIPÓTESIS BIOGEOGRÀFICAS ............... . 
El autor efectua en este artículo una importante labor de síntesis acerca del estado 
actual de las principales hipótesis biogeogr:ificas sobre la distribución territorial de 
los seres vivos. Tras un repaso histórico de la aparición de estas hipótesis en la que 
se consideran los aspectos bot:inicos, zoológicos y orogr:ificos se insiste en la inter
pretación de la sistem:itica filogenética . 

BIOGEOGRAPHY AND ECONOMIC DEVELOPMENT ........................... . 
This article is about a central theme in geographical research : the correlation bet
ween human communities and their environment, including the disfunctions which 
can occur in their interaction. The author offers some Amazonian examples of envi
ronmental conservation in the face of the operations of economical development in 
tropical environments . 

THE TERRITORIAL DIVISION OF CATALUNYA. A GEOGRAPHICAL 
VISION ....... ... ... ..... . ................ ................. ......................... ..... ... ........... . 

The approval by law of the territorial organization of Catalunya opens a new phase 
of scientific thought . The author presents from the geographical point of view an 
analyse of urban Catalunya on which this land division is based and initiates a com
parative study of the possible models of future development. 

LOCAL POWER AND ST A TE IN QUEBEC 
The author analyzes in detail the local administration reform brought about in 1979 
in the state of Quebec (Canada). This analysis clearly shows the interrelation bet
ween the politico-administrative organization and the mechanisms of power within 
the wide framework of the recent social and economical changes in Quebec. 

ADMINISTATIVE REFORMIN POLAND AND ITS CONSEQUENCES ..... . . 
The author analyses from a geographical point of view the consequences of the 
territorial administrative reform brought about in Poland in 1975. After a detailed 
description of its scope and far-reaching consequences, he evaluates the pros and the 
cons and estimates the importance of the related historical conditionings factors . 

THE 1:100 000 GEOGRAPHICAL MAP. AN INSTITUTIONAL 
CARTOGRAPHICAL PROJECTIN CATALONIA (1914-1941) . .. ..... .... ..... ... . 

This article is a study of the historical evolution of the Servei Cartogràfic de Catalu
nya through its institucional process, continuing with its work in spite of the poli
tical changes occuring during this period . Specially considered is the mapping at 
I :100 000 scale, of which several realizations are preserved . 

PAST AND PRESENT OF THE BIOGEOGRAPHICAL HYPOTHESES ......... . . 
In this article the author provides an important synthesis of the present state of the 
main biogeographical hypotheses about the territorial distribution of human beings. 
After a historical review of the appearance of these hypotheses which consider the 
botanical, zoological and orographic aspects, the author emphasizes the interpreta
tion of the philogenetic system. 
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/ INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

Teledetecció 
Les imatges 
emeses des 

de satèHit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d'imatges 
digitals en color 

que permet 
d'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

Fotogrametria 
assistida 
La restitució 
fotogramètrica és 
mecanitzada de 
manera integral ; 
inicia així 
la mecanització 
de la delineació. 

El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes 
processadores i cambres de precisió, permet 
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica. 

Generalitat de Catalunya 
Departament de Pol ítica Territorial 

i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes. 209-211 -Telèfon (93) 218 87 58 
Tèlex 98471 ICCB E - 08006 Barcelona 

Edició digital 
L'edició digital s'efectua a través del sistema 
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i 
la seva simbologia; també s'utilitza per dissenyar 
i controlar els vols fotogramètrics, etc. 

Centre de càlcul 
El Centre de càlcul, proveït de dos ordinadors (un 
IBM-4381/2 (D.P.T.O.P.) i un VAX-11/780) i d'un sistema 
de procés d'imatge, constitueix la infrastructura que 
permet el tractament de totes les dades necessàries per a 
l'elaboració de la cartografia. 

• Mapes topogràfics 
• Mapes temàtics 
• Mapes de carreteres 
• Mapes i guies 

turístiques 

• Mapes i guies 
excursionistes 

• Plans de ciutats 
• Ortofotomapes 
• Fotografia aèria 
• Llibres de contingut 

geocartogràfic 

·Atlas 
• Publicacions de la 

Generalitat 
• Diverses publicacions 

oficials de l'estat 




