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EDITORIAL 

El número 8 de la Revista, que tanca l'any 1988, no ha pogut defugir dels 
retards que massa habitualment afecten les revistes acadèmiques; és una 
llàstima, més encara quan fa just deu anys que la Revista iniciava la seva 
primera etapa. Desitgem que l'any nou permeti de recuperar la periodicitat 
perduda. 

Aquest número s'inicia amb unes visions geogràfiques sobre el centre de la 
ciutat brasilera de Sao Paulo, extracte de la tesi doctoral de la seva autora, 
la doctora He/ena Kohn Cordeiro, professora de Geografza de la Universitat 
de l'estat de Sao Paulo, al Campus de Rio Clara . Breus visions d'un dels 
centres urbans més dinàmics del món. 

La secció de Geografza inclou una entrevista amb el professor ]eremy W.R. 
Whitehand, especialista britànic en estudis de morfologia urbana, realitzada 
ran de la seva participació en la li I Setmana d'Estudis Urbans de Lleida, les 
actes completes de la qua/l'Institut té en premsa. A més, el professor Joan
Eugeni Sanchez, del Departament de Geografza Humana de la Universitat 
de Barcelona, presenta unes reflexions teòriques sobre les relacions entre les 
activitats turístiques i el territori, fruit d'una vella dedicació al tema. 

En la secció de Cartografza també apareixen dos articles diferents. Un meto
dològic primer, del professor suís A. Grün sobre la mesura de l'exactitud en 
l'ajust de blocs per feixos en la fotogrametria aèria i que pel seu alt valor ha 
semblat imprescindible de traduir al català. L'altra, del professor Hermann 
Zeyen, del Servei Geològic de la Generalitat de Catalunya, presenta el 
mètode de realització del mapa aeromagnètic de Catalunya a escala 
1:250 000 que ha publicat l'Institut. 

La secció de Ciències de la Terra, aquesta vegada presenta un treball profund 
i acurat dels membres del Servei de Recursos Geològics de la Diputació de 
València sobre el mètode d'avaluar els risc d'inundació -tan freqüents- en 
les petites conques mediterrànies de les quals no se sol posseïr dades suficients. 

Teoria i pràctica, doncs, apareixen com sempre reunides en aquesta 
Revista que vol abastar tots els camps, enfocaments i interessos relacionats 
amb .les disciplines geogràfiques. Com sempre també són completats amb 
informacions sobre publicacions i reunions científiques recents i amb la crítica 
bibliogràfica de quatre atles temàtics sobre Espanya o fets a Espanya, els 
darrers temps. 
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4 visions geogràfiques 

Fig. I : Mapa de la regió me
tropolitana de Sio 
Paulo, indicant les 
fases de creixement 

Fig. 2 : Mapa de l'ús del 
sòl de )•àrea cen
tral de Sào Paulo, 
realitzat per l'au
tora 
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LA REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI 
AL CENTRE 

METROPOLITÀ DE SAO PAULO 

Les evidències del procés de metropolització 
pel qu al ha anat passant Sào Paulo durant aquest 
darrer quart de segle, com aglomeració -seu del sis
tema metropolità més important de Brasiil- desta
cada entre les vint "ciutats-mundials " (HALL, 1971), 
es reflecteixen de forma molt significativa en el seu 
sector central. 

Així, si el 1940 la taca urbana contínua de la ciutat 
de Sào Paulo no arribava a ocupar el municipi de la 
capital, a partir d'aquesta dècada, el procés d 'expansió 
metropolitana supera, amb ritme accelerat, el seu 
desenvolupament anterior. A més de la urbanització 
d'àrees extenses, va donar-se la compactació de l'àrea ja 
urbanitzada, la consolidació de l'estructura del teixit 
urbà del municipi de la capital, així com el creixement 
vertical intens a l'àrea central de l'aglomeració2 ifoto 3). 

Encara que del punt de vista de la seva dinàmica 
pugui donar una idea de polinuclearització, l'organit
zació de l'espai metropolità, fortament estructurat pel 
sistema de circulació, té un caràcter molt accentuada
ment monopolar entorn del municipi de Sào Paulo (en 
el sentit político-administratiu) (LANGENBUCH, 1971 ). 
Per tant, l'àrea considerada en aquest article és el cen
tre de gravitació de tota la regió metropolitana, àrea 
regida pel caràcter radiocèntric del seu sistema de 
transports3 ifigura 1). 

La hipertrofia metropolitana i l'expansió horit
zontal i vertical del seu centre es presenten lligades a la 

Notes: 

I. G EIGE R ( 1963) defineix dues xarxes metropo litanes per al territori brasi
ler, encapçalades per Ri o de Janeiro i Sào Paulo. En aquestc< dues últimes 
dècades, la metròpoli paulista va passar a ocupar la posició líder dins les 
jerarquies urbanes, ja que el liderat de R.io de Janeiro va ser arrencat en 
mudar la cap ital del país a Brasília l'any 1960. 

2. La Regió Metropolitana de Sao Paulo (RMSP) té avui prop de 15,1 milions 
d 'habitants, el que vol dir que de cada 9 brasilers, un resideix en aquesta 
àrea, inferior a un mil-lèssim del territori nacional (8 053 km1/8 511 865 km1), 

o sigui, el 3% de l'estat de Sao Paulo (8 053 km1/ 247 320 km1) . Obser
vant aïlladament el quadre poblacional urbà brasiler, aquesta relació passa a 
ser d' I per a cada 7 habitants. Tanmateix, és en la comparació amb les altres 
8 regions metropolitanes que aquesta relació es tOrna encara més cridanera: 
de cada 3 dels seus habitants, 1 viu a la regió metropolitana de Sao Paulo. 
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industrialització en el conjunt del procés d'acumulació 
espacial a nivell nacional, com a reflex del sistema cen
tralitzat de presa de decisions propi del capitalisme, 
sobretot en aquesta fase transnacional, sistema refor
çat per la socialització de les deseconomies d'aglome
ració (SINGER, 1975). 

Amb tot, tenint una indústria diversificada i inte
grada, el procés de metropolització fou impulsat forta
ment per l'avenç del sector serveis, en les dues dècades 
darreres. Amb l'ampliació vertical del mercat i l'apro
fundiment i la diversificació del consum privat i 
públic, que afecta principalment a les capes de rendes 
altes i mitjanes, l'expansió de les activitats més especia
litzades i complexes va donar-se al centre urbà, princi
palment en el període del 1962 al 1967 (T AVARES, 1973 ). 
Aquest salt qualitatiu va provocar, tant en el pla geo
gràfic com en el funcional , una reorganització total del 
seu espa1. 

En aquesta fase d'organització oligopolística del 
mercat mundial, va ampliar-s'hi la concentració d'es
tabliments del poder econòmic, acompanyats de prop 
per la maquinària burocràtica de l'Estat. Recolzats en 
les tècniques recents de manipulació de la informació 
i de comunicació amb la seva concentració intenten 
d'assegurar rendiments creixents a les formes moder
nes de control operatiu i de presa de decisió de l'eco
nomia transnacional urbana (FURTADO, 1973; H AR
PER, 1982). 

Formada per 38 municipis amb característiques diferents, que van des de 
ciutat industrial a vila o barri rural, travessada pel tròpic de Capricorn a 
23°83' de latitud sud i a 49° longitud oest, amb un clima suau de ritme 
tropical d'altitud, amb amplituds tèrmiques mitjanes entre 17° i 21 °, la 
RMSP té sens dubte, en la seva situació geogràfica, l'element essenci al de 
la seva importància en l'organització de l'espai brasiler. 

3. De la vila a la metròpoli de Sao Paulo, és a dir, en la història de l'expansió 
del petit nucli fundat al segle XVI (el25 de gener de 1554) a l'aglomeració 
urbana de la segona meitat del segle XX, el Centre és el nucli del sistema 
de comunicacions del nivell local a l'internacional. Com a eix efectiu dins 
la xarxa de comunicacions, té una certa influència sobre la localització de 
totes les formes d'activitats en aquesta àrea. 
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Privilegiada per la implantació de les act1v1tats 
quaternàries i directives d'aquest sector de l'economia, 
que troben en el centre llur microespai més significa
tiu, la metròpoli es converteix en l'emissor principal 
de decisions i d'innovacions en els camps econòmic, 
cultural i polític amb capacitat d'organitzar no sols 
llur macroespai, sinó, fins i tot, també l'espai de la 
nàció (BORCHERT, 1978; CoRDEIRO, 1987). 

La sectorialització del centre metropolità 
de Sao Paulo 

Analitzant els resultats de l'aplicació de determi
nada metodologia i les tècniques derivades de recerca 
(CORDEIRO, 1980:47-llt va poder inferir-se que l'uni
vers en estudi -el centre metropolità i les seves àrees 
perifèriques- abraça àrees amb intensitats diferents 
d'ús del sòl, caracteritzades per arranjaments força 
complexos d'activitats i per una dinàmica d'ocupació 
diferent ifigura 2). 

En el centre metropolità de Sao Paulo cal distingir 
dos grans nuclis fonamentals, corresponents al desdo
blament del nucli original (BEAUJEU-GARNIER, 1963; 
G EORGE ET AL, 1964). Aquest desdoblament o "salt" 
(VANCE i MURPHY, 1966) és la característica essencial 
de la seva expansió. Aquesta tendència fou evidencia
da, a més, com a genèrica en l'organització de l'espai 
recent dels centres de les grans metròpolis mundials 
(GRUP GRANS METROPOLIS, 1985). Aquests dos grans 
nuclis són: el centre Principal, centre original o "Cen
tro", com és conegut popularment, i el centre Faulista, 
que avui pot ésser distingit dins del panorama urbà de 
la metròpoli pel seu caràcter qualitatiu funcional, i per 
un cert aire familiar, després d'una fase de dues dèca
des de pertorbació caòtica de la seva llegibilitat i de la 
seva memòria urbana (LYNCH, 1980). 

El desdoblament del centre metropolità reflec
teix, per una banda, l'actuació dels agents econòmics 

Notes 

4. El nostre mètode per a l'estudi del Centre Metropolità de Sao Paulo es 
basa en 4 variables - valor immobiliari , densitat de població, àrea cons
truïda, ocupació funcional (aixecada en estudi en el camp). Per pondera
ció, els elements qu alitatius de la centralitat urbana de les activitats i ser
veis van resultar en valors quantitatius . Els índexs resultants per a cada 
mançana van ser classificats percentualment al valor de la mançana de 
valor més alt, en tres grups o sectOrs: Cor del Centre, Centre i Transició 
(CORDEIRO, 1980 : 47/ 71). 
Se segueix el procediment metOdo lògic: 
Valor de la mançana: 
VQ =Sl + SF 
SI = 3 x (AC) = 3 x (VI) + 3 x 6 - (DD) 
on 
(AC ) = índex de l'àrea construïda 
(VI ) = índex del valor immobili ari 
(DD) = índex de la densitat demogràfica 

SF = ST x I + SC x 3 + SMC x S 

Fig. 3: Ampliació del mapa d'ús del sò l, al sectOr del carrer Sio Joào, fet per l'aurora 

cercant una eficiència major de les economies d'aglo
meració a l'àrea de l'avinguda Faulista. Alhora que el 
seu poder d'atracció augmenta per la manca d'inver
sions en infrastructura i equipaments en d'altres àrees 
que tindrien possibilitats d'atendre la demanda d'ins
tal-lació de serveis de nivell metropolità. 

En cercle viciós, a l'època del boom de la metro
polització al centre Principal, van sumar-se diversos 
factors: entre d'altres, els problemes de la inexistència 
d'edificis per rebre serveis d'alt estàndard; el mal fun
cionament de tota mena d'infrastructura, especialment 
de les comunicacions telefòniques que exigia la pre
sència física dels interessats al centre, amb un augment 
considerable del nombre de viatges a l'àrea; la manca 

on 
ST = suma de les activitats d'àrea de transició 
SC = sum a de les activitats d 'àrea central 
SMC = suma de les activitats d'àrea molt central 

C lassificacions del VQ per sectors : 

Transició (T) Centre (C) 

% SI % SF % SI % SF 
Fins al30% 31 % a6S% 

Cor del Centre (MC) 

% SI %SF 
Per sobre del66% 

S. En aquest quart de segle, les solucions adoptades a Sao Paulo per als pro
blemes de trànsit, l'augment de l'espai per a circulació i aparcament van 
ser de tots tipus: pisos i garatges subterrani s i vert icals/zones d'ús exclu
siu de vianan ts/desviament de la circulació del Centre mitjançant la tèc
nica dels rings (anells)/constru cció d 'encreuaments elevats i highways 
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d 'espai per aparcar; la congestió crònica de la circula
ció causada per l' increment en el nombre de vehicles i 
de vianants, i per la forma d'estel del circuit d 'artèries 
en el seu interior, tot un coroHari de conseqüències 
entre elles la creixent contaminació ambiental del sis
tema de vies. 

Aquesta situació va afectar sobretot els qui fre
qüentaven el Centre, no tan sols aquells per als quals 
el cotxe representa l'estatus, confort i llibertat de des
plaçament i de temps, sinó també les masses que tenen 
treball formal o informal a la zona. La concentració 
treballadora dels sectors terciari i quaternari és la més 
gran de l'aglomeració. Sense parlar d'aquelles persones 
obligades a creuar el Centre, zona de pas obligat a fi 
d'arribar a qualsevol quadrant de la metròpoli, cosa 
que afecta profundament el rendiment del treball 
urbà5

. 

Malgrat la zonificació municipal que sistematit
zava el desenvolupament, tot cercant un urbanisme 
orgànic, el desdoblament es presenta com un símp
toma espontani . A més, el Centre no apareix destacat 
i especificat a les lleis de zonificació municipal de Sao 
Paulo. Això reflecteix la situació de consens que exis
teix dins del municipi respecte al Centre. Se sap que 
existeix ; tanmateix, no està definit com a tal dins la 
legislació. Existeix de fet, no de dret6 • 

El Centre Metropolità de Sao Paulo presenta en el 
seu conjunt una hipercefàlia de l'organització del 
nivell superior de les activitats de l'economia urbana, 
vinculades a formes inferiors que operen dins la 
mateixa zona, ja que allà és instaHat prop del 20% del 
total del sector terciari de la Regió Metropolitana de 
Sao Paulo (PMDI, 1971). 

Al centre desenvolupat, en comparació amb els 
anys 50 (MULLER, 1958), l'espai ocupat va triplicar-se. 
L'àrea de major eixamplament és la del Centre Pau
lista (630,267 m2) la qual s'eixampla i envaeix la faixa 

Notes 

(autopistes) per tal d'evitar els encreuaments saturats/trens subterranis 
(Metro de Sao Paulo). Totes aquestes solucions van ser adoptades, però 
la de caràcter definitiu, que ha portat gran desfogament de circulació 
superficial del trànsit de vehicles i de vianants, és la del sistema de metro. 

6. No hi ha una tipologia de zones d'acord amb els serveis. El coeficient 
d'aprofi tament és independent de l'ús, però varia segons la zona. Es con
verteix en una qües tió de bidding process i no pas de commercial 
zoning, és a dir, funciona el joc competitiu de la propietat i no el joc 
de l'ús del sòl. No apliquem el calibre d'ús del sòl comercial ifar-floor 
- area-ratio ) imposat a les ciutats nord-americanes per tal de mantenir 
el valor més alt) en el CED amb l'objectiu d'impedir la fo rmació d'al
tres. La limitació de l'altura dels edificis de const rucció, control d'esta
bliments als carrers i de la càrrega no impedeixen la penetració de ce r
tes àrees per activitats prohibides. La zonificació ve, a posteriori , a in s
titucionalitzar una si tuació ja instal-l ada. (Llei de zonificació Núm. 
7805 de 0 1/ 11 / 1972, les reglamentacions de la qual van ser mantingu
des per la Llei Núm. 7805 de 02/ 1975). 

7. També referit com a Districte Comercial Central, Centre d'Activitats 
R.C.G. n " 8 · dPsPmbn.• 1988 • volum III 
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dels barris "jardins" (estimada en 2 373 763 m2). 

Només aquesta última àrea correspon al Centre Prin
cipal (2 325 702 m2) (dades de 1978; C ORDEIRO, 1980). 

El Centre Principal Metropolità7 

Tot integrant els criteris de caracterització del 
centre definits per la metodologia del treball al criteri 
històric de MULLER de 19528, va estudiar-se el centre 
principal metropolità, dividint-lo en centre tradicional 
i centre nou; una sectorització justificada també pel 
consens públic. Separats per l'ampla Vale do Anhan
gabaú, en sentit nord-sud, el viaducte del Cha l'ultra
passa, lligant el centre tradicional amb el centre nou, al 
nivell de turons en el qual ens trobem. Els seus eixos 
són formats respectivament per: plaça da Sé, - carrer 
Direita -plaça do Patriarca i plaça Ramos de Azevedo 
- carrer Barao de Itapetininga- plaça da República (fi
gura 3). 

Considerada ja per MORSE (1958), com l'àrea de 
major complexitat funcional d'Amèrica Llatina, el 
centre principal de Sao Paulo va patir, en els últims 
trenta anys, grans alteracions. Un ample procés 
d'exclusió i de segregació de les activitats i dels ser
veis del terciari superior i quaternari (V ANCE, 1971) 
va provocar una modificació profunda en la seva 
organització interna, exceptuant el sector jurídic i 
les seves activitats auxiliars que van restar-hi i van 
expandir-se a l'àrea tradicional pròxima a la facultat 
de Dret i del Fòrum, tots els altres sectors funcionals 
van ser àmpliament afectats . Es va produir no tan 
sols la fuga dels comerços de luxe i especialitzats, 
sinó també les seus de les grans empreses, de la 
millor hostaleria, del turisme i de les institucions 
culturals i del lleure. 

Sorpresa, als anys 70, quan cercava eixamplament 
a l'ampla Vale do Anhangabaú (on es van implantar 
els bancs de Boston i el Mercantil), la city va perdre 

Metropolitanes, Cor Central, Centre Principal, Centre Metropolità, 
Zona Comercial Central, i ara més conegut com a "Centre" , expressió 
institucionalitzada per la nova senyalització del sistema viari urbà del 
DSV (Departament d'Operació del Sistema Viari, CARTRAN, 1978). 
L'expressió Centre Principal Metropolità va ser utilitzada en el Pla 
Metropolità de Desenvolupament Integrat (PMDI), tot i que amb una 
connotació diferent de la nostra. 
La designació de "ciutat" per al nucli central de Sao Paulo acompanya tot 
el seu procés d'urbanització, mantenint-se en la fase de metropolització 
de la primera post-guerra. Per tant, a la Sao Paulo provinciana, la "ciutat" 
era el Centre. A la Sao Paulo Metropolitana actual, el "Centre" és el nucli 
més important de l'aglomeració. 

8. Volem recordar que l'únic treball existent sobre la qüestió (MULLER, 
1958) va ser realitzat a l'any 1952 pel Departament de Geografia de la 
USP, sota la coordinació de la doctora Nice Lecoco-Muller a l'inici de la 
fase d'expansió de Sao Paulo a la segona post-guerra. En aquest estudi 
trobem les referències d'ocupació de l'espai que van permetre posar en 
evidència el dinamisme del procés de la seva reestructuració actual. 
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la seva exclusivitat a favor de l'espai de l'avinguda 
Paulista. 

Un moviment ampli d'activitats va transformar el 
nivell del sòl del centre principal en la més àmplia àrea 
del comerç a la menuda de la metròpoli: agències ban
càries, una immensa xarxa de serveis d'alimentació, 
una parafernàlia de botigues de tot tipus d'articles 
-amb millor nivell de qualitat i de presentació dels 
articles a favor del centre nou- omplen, porta a porta, 
tota l'àrea. Aquest centre comercial immens per a les 
masses va reestructurar-se amb la creació dels calça
does, àrees peatonals, i va ser àmpliament renovat amb 
la implantació de l'estació central del sistema del 
metro a la plaça da Sé. Aspecte tercermundista de la 
puja d'aquest sector del comerç de masses, en aquesta 
fase de crisi econòmica forta, és l'ocupació de la plaça 
da Sé, on es troba el quilòmetre zero de la ciutat de 
Sao Paulo i, per tant, de la metròpoli, per activitats 
informals i per manifestacions permanents de la cul
tura popular. 

El sistema de metro també es confirma com un fac
tor essencial del reforçament de la centralitat, igual com 
a d'altres metròpolis del món occidental (LABASSE, 1982), 
com el més important reorganitzador de l'espai i del 
paisatge urbà en tota l'àrea central. 

Observant les tendències de l'expansió del centre 
· principal, pot considerar-se impedida a curt i llarg ter
mini. Al nord, pels obstacles que suposen els camins 
de la FEPASA (estacions elèctriques i la Sorocabana) 
fins al parc ferroviari del Pari. L'àrea relativa al 
comerç a l'engròs, al nord-est, podria arribar a ser par
cial o totalment absorbida, cosa que depèn de la solu
ció del problema de la regularització del curs del riu 
Tamanduateí. Aquest sentit ja es fa evident, també, als 
carrers contigus al carrer 25 de Março (Santo Amaro, 
Barao de Duprat, etc.), en els quals el comerç que 
abans era exclusivament a l'engròs, ara comença a tor
nar-se a la menuda. També el conjunt viari del parc 
Dom Pedro 11, completament destruït com a zona 
verda, és una barrera evident a l'expansió. Tot aquest 
espai del centre tradicional, bressol de la metròpoli, 
amb la reactivació econòmica que va succeir la conclu
sió de les obres del metro, s'està convertint en objectiu 
de renovació urbana privada i pública (plaça da Sé, 
Pateo do Colégio i, per al futur, la reprogramació de 
l'ex-parc Dom Pedro 11). 

Al sud-est, el centre Principai es tr~ba detingut 
pel conjunt viari de l'entrada de l'avinguda 23 de Maio 
i bastant canviat per la implantació d'aquesta via 
expressa i de la Radial Leste, que va deixar marques 
profundes a l'àrea degradada de la Liberdade. 

Per tant, totes les seves possibilitats d'expansió es 
basen en l'obertura, en ventall, dels quadrants nord, 
oest, sud-oest i sud. 

Foto 3: Vista aèria de l'aglomeració de gratacels a l'àrea central de Sào Paulo 
(Fow: josé Reina/do Magalluies) 

Els límits entre el centre Principal i el seu 
entorn consisteixen en una franja en la qual varia el 
grau de densitat i de qualitat d'ocupació funcional. 
Només en alguns sectors ultrapassen l'anell d'Irra
diació. Anell d'Irradiació és la designació local per a 
la petita circular de trànsit. En el .detall, partint de 
l'est, aquesta delimitació segueix per l'avinguda 
Exterior, voltant lleugerament la plaça Clavis Bevi
laqua amb un petit avançament en els primers quar
ters de l'avinguda Liberdade. Voltant els viaductes 
Maria Paula i Jacareí en l'anell d'Irradiació, el qual 
és ultrapassat més enllà del viaducte 9 de Julho en la 
direcció sud-oest, a la primera mançana de l'entrada 
de l'avinguda 9 de Julho en el Vale do Anhangabaú 
i seguint més enllà de l'avinguda da Augusta, arriba 
a la plaça Roosevelt, en l'avinguda da Consolaçao, 
seguint el fort vector d'expansió que té com a eix 
aquesta avinguda. A l'oest amb prou feines embolca 
la plaça da República, arribant fins al Largo do 
Arouche, zona actualment reactivada en direcció a la 
Vila Buarque fins a l'avinguda Ipiranga. En aquest 
quadrant l'avinguda Sao Joao, corredor vertical 
degradat en cortiços verticals per la construcció del 
minhocdo "elevat" (COSTA i SILVA, 1971 / 72) el ser
veix de límit fins a l'altura de la plaça Júlio Mesquita, 
quan torna a trobar la faixa delimitadora al nord. 

A la façana nord, no penetra dins el barri de Santa 
Efigênia, i es queda a l'alineament de les mançanes que 
corren al llarg de l'avinguda Ipiranga. En aquesta 
direcció, hi ha un vector de desenvolupament que ja 
s'assegura vigorós al llarg de l'eix de l'avinguda Prestes 
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Maia; és una tendència d'ultrapassament de l'avinguda 

Senador Queiroz, forçant la penetració dins fa zona de 
comerç a l'engròs. En la direcció sud pròpiament dita 
es troba estancada a la Bela Vista (o Bexiga), penetrant 
poc per les primeres mançanes de l'avinguda Briga
d iro Lui A ntonio. podent allà ser limitada pels via
ductes Maria Paula i Jacareí. 

El Cor del centre Principal o hipercentre 
El nucli interior del centre Principal seria el seu 

cor, parodiant la paraula anglesa core9 que la població 
de Sao Paulo intuïtivament anomena Centrao. Aquí es 
troba la quintaessència de les qualitats del centre i el 
màxim de valoració del sòl urbà i del seu ús, més enllà 
de la més baixa concentració demogràfica de la zona 
central (DA VIES i MURPHY, 1966 ). És la zona de l'ús 
més intens del sòl i de la més alta concentració d'acti
vitats econòmiques en tot el complex metropolità: to
tes les seves mançanes tenen un percentatge d'ocupa
ció terciària per sobre del66% del valor de la mançana 
més ocupada (CORDEIRO, 1980). "Els seus límits nor
malment són fixats per distàncies a peu, exceptuant 
quan són interromputs per barreres naturals" (HOR
wooo i BOYCE; MURPHY, 1966). Com passa en aquest 
cas: el viaducte del Cha lliga les travesseres a peu de 
qualsevol punt de l'hipercentre entre les seves dues 
porcions -la del centre tradicional i la del centre nou. 

Correspon al perímetre de l'anell d'Irradiació, 
amb una petita alteració en el fragment que avança cap 
a la Vila Buarque. És considerat el centre als estudis i 
publicacions oficials i en tots els mapes del Gran Sao 
Paulo. Aquest perímetre, tanmateix, és només el cor 
del centre Principal. 

L'hipercentre actual es refereix, en una considera
ció ràpida, a l'àrea de creixement vertical del centre de 
Sao Paulo a la dècada dels cinquanta. Correspon, d'una 
forma quasi perfecta, a l'àrea continguda dins el centre i 
la seva perifèria al mapa de 1952 (MULLER, 1958). És 
aquest, avui, l'espai de més gran compactació vertical 
de la metròpoli. 

L'ocupació d'aquesta àrea durant el període de 
1950-70, i sobretot els anys 1960-70, va assolir una 
plenitud de consum d'espai (LEFÈBVRE, 1968) per l'eli-

Notes 

9. Hi percentre o supercentre són designac ions noves. Corresponen al hard 
core, central business-district core o commercial-district core dels estudis 
anglesos de l'urbs. 

10. No hi ha referències bibliogràfiques sobre el punt de valor més alt de la 
ciutat de Sao Paulo. Creiem que deuria estar localitzat originàriament al 
Vell Triangle; d 'allà suposem que va desplaçar-se als anys trenta a l'en
creuament dels carrers Direita i Sao Bento i després, amb la reimplanta
ció del gran magatzem de Mappin , a la cantonada de la plaça Ramos de 
Azevedo amb Xavier de Toledo, a la desembocadura del viaducte del 
Chà, on fins avui es troba. 
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minació de les zones verdes i la construcció vertical fins 
al Hindar dels viaductes, que són bloquejats pels edificis 
a l'obertura de l'espai conquistat entre els turons. 

En el paisatge urbà del centre, pot constatar-se 
aquesta ocupació intensiva, de forma evident, tot 
observant el contrast entre les dues façanes de les avin
gudes i els carrers que envolten el Centrao. Les man
çanes del costat del Centrao es presenten com una 
muralla d'edificis geminats de més de 10 plantes men
tre que, de l'altre costat, encara hi ha grans irregulari
tats en la densitat de l'ocupació, ja que al costat d'edi
ficis imponents encara hi ha terrenys sense edificar 
ocupats per aparcaments. 

A la Vale do Anhangabaú, l'hipercentre o Cen
trao exposa tota la seva expressiva individualitat : una . 
zona de turons, totalment conquistada per un sistema 
de viaductes, a l'altura dels quals s'ofereix una rara 
visió panoràmica del conjunt de l'impressionant massa 
edificada del centre principal metropolità. 

En aquest punt, és marcant i exclusiva la impres
sió del Centrao, exactament a l'entrada de l'avinguda 
23 de Maio a la Vale do Anhangabaú, imatge de postal 
més difundida del centre de Sao Paulo fins fa pocs 
anys, que avui rivalitza amb l'imponent alineament 
vertical i neotècnic del centre Paulista. 

El punt culminant del centre principal metropo
lità de Sao Paulo, el punt de màxim rendiment comer
cial per metre quadrat, la zona del més gran valor 
immobiliari, de la més gran concentració de vianants i 
del més gran moviment de circulació a la metròpoli, és 
l'encreuament del carrer Xavier de Toledo amb la 
plaça Ramos de Azevedo, a l'embocadura del viaducte 
del Cha, punt obligatori de pas entre els centres tradi
cional i nou, essent els grans magatzems Mappin la 
botiga del més alt rendiment comercial de tota la 
metròpoli 11 . 

El centre Paulista i el seu cor 
A una distància de 2 km del centre princÍpal, el 

centre Paulista va oferir una solució de descentralitza
ció a les deseconomies d'aglomeració els anys 1960-70, 
solució provocada pels interessos de l'especulació 
immobiliària a la zona de més gran prestigi social de la 

Il. En les entrevistes realitzades amb deu directo rs dels més importants grans 
magatzems de Sao Paulo, durant el segon semestre de 1973, va ser aquest, 
per afirmació unànime, el punt considerat com el del més gran índex de 
vendes de la metròpo li . 
Avui, el Mappin forma una xarxa de grans magatzems; tanmateix, la 
matriu continua sent la seva botiga més representativa : amb un catàleg de 
54 000 productes, atén una mitj ana de 54 000 persones cada dia. Segons 
aixecament de 1983, la matriu venia 9 000 dolars/ m2/ dia (Folha de Sao 
Paulo, 1°/09/85, pàg. 40), confirmant el peak -point de Sao Paulo com un 
dels més rendibles del món. 
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metròpoli. Atenent als més alts nivells de funcionali
tat i d'eficàcia de les noves formes de comunicació i 
de gerència, va desenvolupar-s'hi la nucleació dels 
òrgans de decisió de l'organització financera i tecnò
crata del sistema econòmic. Van aliar-se les empre
ses multinacionals, l'Estat, i la iniciativa privada 
local (BONNEVAL, 1981), promocionant aquest micro
espai ràpidament a l'estatus metropolità internacional 
(CORDEIRO, 1980), com a reflex de la reorganització 
de l'espai urbà valoritzat en una economia dominada 
(LAMICO ET AL, 1975). 

Tot contradient la lògica orientada per la topo
grafia (MORSE, 1958; MULLER, 1958), el centre novís
sim de la Paulista va sorgir a l'Espigó central, zona de 
fortes declivitats, i va expandir-se des de la trobada de 
la zona d'assimilació desenvolupada a partir dels dos 
corredors: el comercial del carrer Augusta amb el de 
serveis metropolitans de l'avinguda Paulista. L'expan
sió dinàmica de la zona va ser simultània als dos eixos, 
des de començaments dels anys cinquanta. 

Part de la primera gran circular creada a Sào Pau
lo, i lligam entre els barris residencials del sud, sud
oest i oest, l'avinguda Paulista ofereix, a més de la faci
litat d'accés, la magnificència del seu aspecte panorà
mic i la certesa de trobar-hi un espai organitzat i sense 
contaminació, i la possibilitat d'adquisició de terrenys de 
les residències senyorials per a la construcció immediata 
d'edificis a l'altura d'una imatge metropolitana 12• 

Amb aquesta presentació ja va ser inaugurat, a 
començaments de la dècada dels cinquanta, el primer 
gran bloc de despatxos d'aquesta via -el Conjunto 
Nacional- iniciant-se aleshores l'ocupació terciària de 
l'avinguda13• 

Tot demostrant una extraordinària vitalitat, en pocs 
anys la zona va passar a rebre desenes de gratacels de 
despatxos al sector quaternari (GOTTMANN, 1979) de 
l'economia transaccional urbana. El complex corpora
tiu, incloent-hi totes aquestes activitats i les seves 
complementàries relatives a la indústria hostalera, ali
mentació i d'altres (STEPHENS i HARPER, 1982) va ocu
par no tan sols tota l'avinguda Paulista (perimetral al 

Notes 

12. En el llarg cimall del més alt divisor d'aigües de la conca del riu Tietê i el 
seu afluent Pinheiros, (a 790 m d 'altitud ), estenent-se a l'avinguda Pau lis
ta. Inaugurada el 1891, als motlles del millor urbanisme de l'època, van 
instal-lar-s 'hi en amples terrenys ajardinats les mansions de la més rica 
burgesia paulista durant la fase d'or de la monocultura cafetera del país 
(1890-1930). Enderrocada per la crisi de la borsa de N ova York (1929) 
serà succeïda pels industrials fills d ' immigrants, enriquits amb la substitu
ció d' importacions durant la Segona Guerra Mundial. Des de la seva pri
mera fase, encara als temps del bonde (tramvia), l'avinguda Paulista va 
convertir-se en part de la primera circular del trànsit al Centre de la ciutat. 

13. A mitjans de la dècada dels cinquanta, quan va començar l'ocupació ter
ciària, ja es trobava en plena fase d'ocupació residencial vertical. 

centre principal) sinó també els carres paral-lels a ella a 
més de les avingudes radials del centre principal, cap a 
l'avinguda Paulista (direcció sud-oest). Amb tot, l'eix 
de l'avinguda Paulista és el fonamental : a la seva por
ció integral des de l'avinguda Angélica fins al subcen
tre del Paraíso, totes les grans mansions senyorials ja 
van ser venudes. Poques encara queden com a testi
monis de l'època de l'esplendor econòmic de la mono
cultura del cafè de principis de segle, i han estat subs
tituïdes per la més important concentració d'activitats 
de presa de decisió bancària i empresarial del país 
(CORDEIRO, 1987)13a (foto 4). 

Així, en tot aquest univers, l'ocupació més densa 
és al nord-oest. Inclou hotels de categoria internacio
nal, nous sectors de l'alta administració pública, a més 
d'un gran nombre d'unitats del sector financer nacio
nal i estranger, edificis de despatxos i seus de grans 
empreses a la mateixa Paulista, Alameda Santos i a les 
mançanes contingudes a les avingudes Angélica i Con
solaçào. Tampoc és possible menysprear la zona que 
envolta l'encreuament entre la Paulista i l'avinguda 
Brigadeiro Luís Antonio. 

Al centre Paulista apareix un incipient cor format 
per les mançanes de l'encreuament de l'avinguda 
Augusta amb la Paulista, les del Conjunto Nacional i 
del Center Três. El punt secundari del centre Metro
polità es troba en aquest encreuament essent la man
çana més densa la del Conjunto Nacional. A més, els 
embussos del trànsit aquí no són només una qüestió 
de rutina comercial, sinó també social. Els habitants 
de la ciutat es desplacen allà pel lleure nocturn del cap 
de setmana, només que el provincià anar a peu de l'en
contre ara es fa motoritzat. No pot apreciar-se el despla
çament del punt més dens principal del centre metropo
lità de Sào Paulo perquè no hi ha enregistrament de la 
seva localització en estudis anteriors 11 . Amb tot, l'apari
ció d'un nou punt d~ densificació al centre Paulista des
perta interès. El seu desplaçament segueix, generalment, 
la direcció de les zones d'assimilació. Tot i que el procés 
és lent, aquest centre secundari podrà finalment conver
tir-se en el principal (MURPHY, 1966). 

(L'edifici Conjunto Nacional, que representa l'arribada dels despatxos, 
va ser inaugurat el 25/01/52, i la botiga Madame Rosita, la del comerç 
de luxe, el 15/03/53). 

13a. La RMSP és, avui, el principal punt de control de l'economia transaccio
nal urbana de l'espai brasiler. 
Es troben localitzades el C MSP la gran majo ria de les seus de gairebé 300 
de les I 000 empreses no-financeres més importants del país. També 
tenen llur seu allà totes, exceptuant una, de les matrius de 40% dels con
glomerats bancaris de capital nacional i 65% dels bancs i representacions 
de bancs estrangers del territo ri brasiler. El sector financer Paulista 
domina el 50% de la xarxa bancària del país (CORDE! RO, 1987). 
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El sector de transició 
Com una immensa nebulos!l de franges irregulars, 

l'espai que envolta el centre metropolità. està format 
per mançanes en les quals es dilueixen tots els ele
ments caracteritzants de la centralitat urbana, sepa
rant-lo dels barris residencials perifèrics. Es tracta 
d'un sector de transició. 

En una fase preliminar, l'esbós d'aquesta zona va 
ser realitzat adoptant la metodologia que atén la seva 
tipicitat funcional més general, basada en l'aparició de 
comerços de baixa categoria, i de petits serveis de mante
niment i de reparació de l'automòbil (MURPHY, 1966). 
En una segona fase, després de la investigació de camp 
de les activitats i serveis, la zona va ser tractada pel 
mateix mètode establert per a l'estudi del centre urbà 14 . 

En aquest sector van poder-se distingir dues grans 
àrees, identificades de la següent manera (MURPHY, 
1966): 
a) Sector de transició de degradació, el qual ofereix 

una imatge de depreciació urbana i una tipologia 
funcional característica, tot posant en evidència un 
refredament en el ritme d'expansió, o d'estanca
ment a l'espera de l'arribada del Centre. 

b) Sector de transició d'assimilació, essencialment de 
creixement, format per zones de bon patró habita
cional que passen a ser preses per noves activitats 
molt centrals . 

Escampant-se com una immensa taca d'oli, tota 
aquesta zona és d'una extrema complexitat i dinamis
me. Hi ha zones en les quals hom pot observar senyals 
del procés d'expansió amb nous edificis comercials a 
les àrees degenerades (com, per exemple, Vila Buar
que), mentre que a d'altres hi ha contacte entre els sec
tors de degradació i d'assimilació (Alto da Bela Vista, 
entre la Consolaçào/ Higienópolis ; per tant a la faixa 
que separa els dos nuclis del centre metropolità). 

El subsector de transició de degradació 
En grans línies, el sector de transició de degrada

ció envolta el centre Principal, obstaculitzat al nord 
per les estacions i els ferrocarrils de la FEP ASA (el 
Born Retiro, localitzat més enllà dels ferrocarrils, és un 
barri amb característiques pròpies i no forma part de 
l'àrea de transició), i a l'est el parc Dom Pedro IIi el 
gran trèvol de distribució de la circulació. Té la seva 

Notes 

14. Les activitats cartografi ades puntualment per apreciar el sector de transi
ció fo ren : I) Degradació urbana : cortiços, habitacions col·lectives, solars; 
2) comerç i manteniment de l'automòbil: gasolineres, oficines mecàniques, 
botigues de recanvis i de venda de vehicles; 3) secveis de reparació: serrallers, 
electricistes, oficines vàries. Segons el nostre mètode, totes les mançanes 
d'aquest sector presenten un percentatge de fins al 30% del valor de les man
çanes de valor més al t del Centre Metropolità de Sao Paulo. 

Foto 5: La plaça da Sé, el centre més tradic ional revaloritzat amb l'encreuament de les 
dues línies del metro 

expansió oberta cap al oest i sud/ sud-oest en direcció 
a Higienópolis, Santa Cecília, Campos Elíseos, Con
solaçào, i Bela Vista i Liberdade al sud-est. 

Aquest sector té característiques que deriven de la 
seva situació d' anell desenvolupant del centre princi
pal i de la proximitat d'aquest, que resulta en la coexis
tència de funcions específiques d'alta rendibilitat dins 
petits espais (aquelles de reparació i manteniment dels 

15. Els cursinhos són establiments que pro porcionen cursos de franc de 
repàs del programa d 'ensenyament mitj à per a candidats a l'examen 
vestibular de selecció per a adm iss ió d ' alumnes per al curs superior de 
les unive rsitats o fi cials i particulars del país. La selecció és class ificada 
i només el s millo rs aco nsegueixen llocs a les uni vers itats estatals, les 
millo rs i gratuïtes. 
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edificis, despatxos i automòbils), de la permanència 
temporal de negocis (hotels de diverses categories) de 
petites acadèmies de tipus molt variats que poden ser 
freqüentats per la clientela del mateix centre i dels 
barris15

, fins i tot de terreny d'aparcament (activitat 
que correspon a una fase d'espera del procés de reacti
vació) i de l'alta aglomeració residencial. 

Als palauets grans i antics, a les cases, als casalots 
de dos pisos (sobrados) i als petits edificis geminats i 
grans edificis de pisos sobretot, els espais envilits per 
la construcció d,e vies elevades, hi ha un fort barra
quisme vertical. 

Els cortiços (les unitats d'habitatge col·lectiu de 
molts llogaters), els quals s'estenen en una proporció 
del 25% a l'any al municipi de Sao Paulo, es troben 
més concentrats a Glicério, Bela Vista, Campos Elíseos 
i Consolaçao, seguits pels barris circumveïns: Bras, 
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(Foto:}osé Reina/do Magalhàes) 

Liberdade, Móca, Canindé, Pari, Cambuci i Born 
Retiro. El fenomen és creixent a la Bela Vista i a la Bai
xada do Glicério, amb tendència a la regressió només 
a l'avinguda Consolaçao (COBES, 1975), faixa d'expan
sió del centre nou, confirmat en el nostre estudi de 
camp (CORDEIRO, 1980). 

Aquests cortiços, solució d'emergència al pro
blema de l'habitatge desenvolupada per l'estructura 
del capitalisme i ampliada per les seves crisis econò
miques recents, troba a l'àrea central els beneficis 
que comporta la infrastructura urbana. Facilita així a 
la clientela de baixa ·renda, constituïda en la seva 
majoria d'immigrants que tenen feina en els treballs 
terciaris del centre, la possibilitat d'escapar-se de les 
barraques de la perifèria on a la falta d'infrastructura 
urbana cal sumar el pes del transport (en temps i 
diners). 
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Donada la seva extraordinària expansió a l'àrea 
central, de la més forta de les formes de subhabitació 
avui, 1'encortiçamento és ara objecte de reglamentació 
per part del poder municipal, cosa que podrà dismi
nuir la deterioració social i urbana d'aquest sector de 
transició del centre metropolità16• 

A més de les característiques generals assenyala
des es pot reconèixer en aquest sector de transició la 
següent subsectorització (CORDEIRO, 1984): 

Un subsector mixt de negocis a l'engròs i a la menu
da, desenvolupat al veïnatge de l'estació de Luz. Tot 
penetrant l'àrea de negocis a l'engròs, es presenta 
també una de l'engròs-a la menuda de articles de 
ferro i equipaments agrícoles, firmes d'importació i 
exportació, despatxos de representacions i d'expedi
dors (al carrer Florêncio de Abreu, sobretot) i d'al
tres semblants; botigues de venda a l'engròs o a la 
menuda de teixits, confeccions, merceria, bijuteria i 
articles importats (carrer 25 de Março i travesses); 
cereals, productes lactis i d'altres productes (carrers 
Paula Souza, Cantareira i altres, a les proximitats de 
l'antic Mercat Municipal). El talla l'eix de l'avinguda 
Prestes Maia, d'ocupació institucional recent i bas
tant expressiva, representant una àrea d'expansió del 
centre deguda a la reorganització d'aquest espai pel 
sistema del metro17. 

Un altre subsector de les estacions, que correspon 
aproximadament als barris de Santa Ifigênia i dels 
Campos Elíseos. Es tracta d'una àrea la composició 
funcional de la qual és de gran complexitat: comerç 
de carrer amb petites parades de quincalleria, boti
gues de confeccions de tipus popular i, sobretot, 
comerç de vehicles usats, accessoris d'automòbils, 
tallers mecànics, gràfics i d'altres tipus, i terrenys 
per aparcar. Es destaquen el carrer Santa Ifigênia, 
especialment en el comerç d'articles elèctrics i elec
trònics; el comerç de films restringit als carrers 
Conselheiro Nébias i de Triunfo; la concentració de 
mobles i roba usats al carrer Cou to de Magalhaes; 
de botigues de peces i accessoris d'automòbils a 
l'avinguda Duque de Caxias i corredor de comerç 
variat a l'avinguda Rio Branco. És la boca del vici de 
la significativa representació dels hotels d'estació, 

Notes 

16. La impressionant expansió del encortiçamento a l'última dècada s'ha fet 
ressaltar als estudis realitzats pels òrgans públics. El Pla Director (PD 
1985) es refereix a 2 576 000 residents de lloguer, el1984 (cases precàries 
i cortiços), que corresponen al 23% de la població del municipi de Sào 
Paulo. Amb tot, immobles de nombrosos apartaments per pis, de l'àrea 
de transició del Centre Metropolità, tot i que presenten cuina i bany, per 
la seva promiscuïtat i cohabitació haurien d'haver estat inclosos en 
aquesta estad ística. N o ho són, vist que s'escapen a la caracterització 
donada a l'habitació de tipus cortiço . 
Notables per l'exposició crua i directa a l'observació d'aquesta realitat en 

bars, cinemes, fliperamas i d'altres activitats del sub
món urbà <foto 6). 
Un altre subsector de la Vila Buarque, conegut des 
dels anys 50 com a centre del vici degut a la presèn
cia, en aquella època, de cases de diversió nocturna, 
restaurants, bars i hotels de millor categoria. 
Aquesta zona presenta una alternança notable d'ac
tivitats entre els períodes de nit i de dia: del treball 
terciari en nombrosos edificis d'oficines i algunes 
noves seus d'empreses es passa a la vida nocturna 
tradicional. Ateny els barris de Santa Cecília i 
Higienópolis, però és predominantment a la Vila 
Buarque on penetra una àrea de forta expansió de 
serveis del centre. La nova estació del metro Santa 
Cecília, recentment inaugurada, accentuarà aquesta 
tendència en aquest subsector. 
Un altre subsector de Consolaçao es desenvolupa 
des del carrer !també al de 9 de Julho, i des de l'al
tura de la plaça Roosevelt fins a algunes mançanes 
abans de l'espigó de l'avinguda Paulista. Compta 
amb oficines gràfiques, mecàniques i de reparació, 
moltes acadèmies i bars, a més de la forta ocupació 
residencial a les velles cases grans i casetes gemina
des. Un comerç de segona categoria apareix als eixos 
de l'avinguda Consolaçao, amb una llarga secció 
especialitzada en botigues de llums, i al carrer 
Augusta, pobre (contrastant amb la secció entre 
l'avinguda Paulista i l'avinguda Estados Unidos), on 
destaquen botigues de mobles i de decoració, les 
quals necessiten grans espais per a la seva exposició. 
A més, avui ja no és tan pobre, ja que a l'extrem més 
pròxim al centre s'està construint un nucli d'hotels 
d'alta categoria amb una concentració d'aparta
ments o apart-hotels d'introducció recent al mercat 
immobiliari. 
Un altre subsector de Bela Vista (Bixiga). És un sec
tor fortament estancat respecte a la reactivació fun
cional durant molt de temps, degut a l'extrema par
ceHació dels terrenys i als problemes jurídics d'he
rència de famílies nombroses, sobretot originàries 
d'immigrants italians, els quals fan difícil la implan
tació de grans edificis. Així, Bela Vista ofereix un 
paisatge urbà bastant degradat i extremament confús 

el paisatge urbà són els conjunts de l'avinguda Sào Joào i del G licério que, 
d'entre tants d'altres, es constitueixen en autèntics cortiços verticals, pro
vocats per la construcció de pistes elevades per a la circulació ràpida de 
l'automòbil a l'àrea central (CORDE IRO, 1980). 

17. El subsector de comerç a l'engròs, les particularitats de l'ús del sò l i ri tme 
di ari d 'activitats del qual marquen el paisatge urbà (empreses de cereals, 
de productes làctis, fruites amb els seus magatzems, presència de vehicles 
de càrrega i trànsit congestio nat per la presència dels mateixos, etc.) , serveix 
de límit al CPR sense formar part d'ell. Mereixeria un nou estudi des que 
el seu reconei xement (ABREU, 1965) està sent profundament 
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Foto 6: Vista d'un carrer del barri de Santa lfigênia que mostra la degradació comercial 

des del punt de vista funcional (foto 7). Amb tot, la 
nostra Little Italy és individualitzada per la gran 
concentració de cantines, teatres, establiments de 
diversió nocturna i hotels de baixa categoria, els 
quals li confereixen un caràcter orientat cap a l'oci. 
Degut a aquesta tipicitat funcional i a la situació encla
vada entre els dos sectors centrals, s'està considerant 
pel planejament municipal com a zona especial amb 
interès pels programes de renovació urbana. El seu 
sector residencial aristocràtic (Morro dos lngleses ), 
envaït pels serveis mèdics i d'empreses del més alt 
nivell, està integrat al sector d'assimilació del centre. 

Notes 

alterat des de la creació del CEASA (Centre d'Ab as timent SA) avui 
CEAGESP (Centre d'Abastiment de la Gran Sao Paulo) a finals dels 
anys 60. 

18. El sector de transició d'assimilació correspon a la zona d'expansió del 
CPA, trobant dificultats a l'oest donada l'existència del conjunt institu
cional educacional-hospitalari de les clíniques i dels cementiris de la Con
solaçao, Arac:í i Redentor, i del pas a nivell Paulista/Rebouças al nord
oest, on els desnivells de l'espigó central i el barri estrictament residencial 
del Pacaembú també limiten la seva penetració. Troba gran obertura per 
a expansió a la direcció sud-sud-oest. 
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(FotO: j osé Reina/do Magalhaes ) 

Un altre subsector de Liberdade comprèn el barri 
del mateix nom, en la seva secció pròxima al centre, 
amb la particularitat de ser la seu del "barri japonès" 
de la metròpoli (el qual, avui, compta amb molts 
coreans) amb el seu comerç, restaurants i decoració 
típics . Hi ha moltes acadèmies i escoles de tots els 
tipus, associacions de classe i activitats subsidiàries 
del sector jurídic (al seu sector més proper del cen
tre). La funció residencial té un aspecte decadent 
amb renovació i verticalització poc significatives. 
Les noves estacions del metro hauran de respondre 
per la reactivació de la zona. 

19. Els barris del Jardim Paulistano i Jardim Europa, barris residencials 
exclusius de formació recent i habitats per l'alta burgesia paulista estan 
sent amenaçats per nous horitzons funcionals que envolten fins i tot els 
seus espais d'esport recreatiu (C iubes Paulistano, Sociedade H armonia de 
Ten is, Esportes Clube Pinheiros, Hebraica). 
Es veu el gran nombre de processos de tancament d'empreses (evidents o 
clandestines) que allà s'estableixen en la base de l'ecologia espontània, i la 
recent i victoriosa campanya dels seus habitants contra la implantació 
d 'un shopping-centre al terreny de l'avinguda Europa, prop del Museu de 
la Imatge i del So. 
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Foto 7: Restaurants a la petita Itàlia del barri de Bela Vista 

El subsector de transició-assimilació 
El subsector de transició-assimilació del centre 

ampliat, fortament limitat al nord-oest i a l'oest18, té el 
seu vector d'expansió al sud-sud-oest, eixamplant-se 
en aquesta direcció fins al carrer Estados Unidos (on 
s'inicia una àrea estrictament residencial) 19, és a l'avin
guda Rebouças fins a l'avinguda Brigadeiro Luís 
Antonio. En aquest espai, altament valoritzat, una 
gran atomització de botigues, galeries d'art, antiqua
ris, professionals liberals, serveis personals i d'altres 
serveis d'alt nivell ocupen residències aïllades o gemi
nades, ràpidament adaptades per tal de complir aquestes 
noves funcions (foto 8). És una àrea de fort dinamisme, 
en la qual l'aglutinació funcional de comerç, agències 
bancàries i d'altres serveis es localitza principalment als 
eixos de les avingudes Augusta, Pamplona i Brigadeiro 
Luis Antonio, a partir d'allà avançant pels carrers trans- · 
versals. Certa aproximació de restaurants d'alta categoria 

(Foto: }osé Reina /do Magalhàes ) 

als carrers Oscar Freire i Haddook Lobo, i de les 
immobiliàries i financeres al carrer Estados Unidos, és 
bastant palesa. 

Anant més enllà de la zona estrictament residen
cial dels jardins Amèrica i Europa, constantment ame
naçats, el procés d'exclusió i/ o de segregació (VANCE, 

1971) va escollir també les avingudes Brasil, la nova 
Henrique Schauman (literalment ocupada pels bars 
amb música en directe per a la gent jove) i la recent
ment oberta Faria Lima (1972) i l'avinguda Cidade 
Jardim, per tal d ' implantar funcions centrals de nivell 
metropolità. Tota aquesta immensa àrea de transició
assimilació del sector sud-sud-oest correspon a un 
desbordament del centre; és el centre expandit proposat 
pels urbanistes i planificadors de la Gran Sao Paulo. 

La ràpida verticalització de l'avinguda Faria Lima 
la va transformar, en una dècada, en el més important 
corredor de serveis metropolitans de la regió, unificant 
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Foto 8: Les noves funcions dels antics xalets res idencials de l'avin guda Rebouças 

el subcentre de Pinheiros al del ltaim. Amb la 
implantació del centre comercial "El Dorado" a 
l'avinguda Eusébio Matoso, ampliant l'expansió de 
la faixa del subcentre Pinheiros, i la penetració dels 
comerços a les seves travesseres (vegeu el carrer 
Gabriel Monteiro da Silva) podrà crear-se allà un 
tercer nucli del centre metropolità, obturat per 
l'avinguda marginal del Pinheiros. En la reestructu
ració de l'espai del centre metropolità, la tendència a 
l'aproximació entre el centre principal i el centre Pau
lista es fa evident en les diverses faixes d 'expansió que 
s'estenen al llarg i a partir dels corredors de serveis 
metropolitans que recorren la distància de dos quilò
metres que els separa. 

Són les activitats transicionals (de decisió, con
trol, recerca) vinculades a l'avenç de les tecnologies del 
transport, telecomunicacions, informació i adminis
tració, que són responsables de la reestructuració de 
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(Foto :}osé Reina/do Magalhaes) 

l'espai i de la jerarquització dels indrets centrals de les 
xarxes urbanes dels països desenvolupats (HARPER, 
1982). Cal pensar que en el cas de la Gran Sao Paulo, 
la reestructuració de l'espai del seu centre metropolità 
pel desdoblament del nucli de l'avinguda Paulista, 
correspon a la seva adaptació per a l'exercici del paper 
de principal centre transaccional o punt de control del 
capitalisme brasiler (CORDEIRO, 1986) en aquesta 
etapa d'expansió del capital transnacional (RATINER, 
1984) en el nostre territori. 

Data de recepció de l'original: 06.87 

Helena Kohn Cordeiro 
Departament de Geografia 

UN ESP. Campus de Rio Claro 
Sào Paulo. Brasil 
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JEREMY W.R. WHITEHAND PARLA 
ALA REVISTA 

CATALANA DE GEOGRAFIA 

El professor ] eremy W.R. Whitehand és un dels grans especialistes en l'anàlisi de la morfo
logia urbana. La seva participació a la III Setmana d'Estudis Urbans de Lleidq., celebrada 
l'octubre del 1986, va possibilitar la realització de l'entrevista que presentem, feta amb el 
professor joan Vilagrasa. El professor Whitehand va graduar-se en geografia a la Universitat 
de Reading, on també presentà la tesi doctoral. Fou professor als departaments de geografia 
de les universitats de Newcastle upon Tyne (on entrà en relació amb el professor Conzen 
amb qui inicià la col-laboració científica) i de Glasgow. Fou editor de la revista ARCA i pre
sident del grup d'estudis de geografia urbana de l'Institute of British Geographers. Actual
ment és senior lecturer al departament de geografia. de la Universitat de Birmingham. 

PI Pot explicar-nos els diferents enfo
caments de la tradició britànica en mor
fologia urbana? 

RI ] o penso que en comptes d'una, 
n 'hi ha dues de tradicions: una tradició 
indígena que va començar amb H.]. 
Fleur i que va sorgir poc després de la 
primera guerra mundial, i una segona 
tradició que té el seu origen a l'Europa 
Central i es remunta fins a la dècada dels 
anys noranta del segle passat, fins a 
l'obra de Johann Fritz. 

La tradició indígena és una tradició des
criptiva, exemplificada en els escrits de 
Fleur sobre alguns tipus de ciutats a l'Eu
ropa temperada (FLEUR, 1920). Aquesta 
tradició va continuar, sobretot, amb l'obra 
d'Arthur Smailes, un geògraf que treba
llava a Londres, del qual destaca el seu arti
cle sobre la descripció geogràfica i l'anàlisi 
de paisatges urbans (SMA!LES, 1955). En 
aquest article va proposar que els geò
grafs fessin descripcions globals, i exami
nessin com es desenvolupen els paisatges 
urbans condicionats pel que ja existeix. 
El seu, però, no va ser un plantejament 
històric ; el que li interessava era des
criure el paisatge i demostrar com havia 
arribat a la seva etapa actual. Li impor
tava el present i no li interessava la histò
ria per ella mateixa. 

Qui més ha difós aquest punt de vista 
és Harold Carter, qui, durant tota la seva 
trajectòria professional, ha estat treba
llant a l' University College o f Wales, a 
Aberystwyth, on durant la guerra va fer 
estada Fleur. Carter no va tenir contacte 
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directe amb ell, però va rebre la seva 
influència principalment a través d'Smai
les. He parlat amb Carter sobre la seva 
relació amb Fleur i m'ha dit que va ser 
principalment a través d'Smailes que s'ha 
transmés aquesta tradició indígena sobre 
la morfologia urbana. Em sembla que el 

(Foto: Leonor Pedrico) 

contacte entre Fleur i Smailes tampoc no 
va ésser gaire directe. La meva impressió 
és que, havent-hi com hi havia tanta dife
rència d'edat entre l'un i l'altre, proba
blement, Smailes va rebre la influència de 
Fleur llegint els seus treballs en comptes 
de rebre-la conversant amb ell. 

Aquesta tradició indígena encara exis
teix avui. Efectivament, Carter és molt 
actiu encara -segurament vostès ja ho 
saben- i la seva activitat no es limita tant 
sols a la morfologia urbana. També es 
dedica a altres activitats com, per exem
ple, a l'anàlisi de les àrees socials de la 
ciutat. Carter ha tingut una influència 
considerable, ja que els seus deixebles 
actualment estan repartits a les universi-

(Foto: Virginia Sullivan ) 
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Foto 2: El professor Whitehand durant la seva conferència a Lleida (Foro: Virginia Sulliv an ) 

tats d'arreu. També té influència sobre 
geògrafs molt coneguts que no han tre
ballat sota la seva direcció com, per 
exemple, sobre David Herbert, que 
actualment és a la University of Wales a 
Swansea. 

Aquesta generació posterior va néixer 
entre l'any 1935 i l'any 1940. Va ésser 
educada durant els anys cinquanta i més 
tard, els seus membres, com a investiga
dors, reberen tot l'impacte de la revolu
ció quantitativa. Respecte al desenvolu
pament de la morfologia urbana, el que 
van fer va ser donar una interpretació 
quantitativa a la tradició d'Smailes. 
Aquesta interpretació es pot observar 
molt clarament en els treballs d'Stan 
Openshaw. Openshaw va escriure una 
tesi en la qual fa una anàlisi molt deta
llada de tipus d'edificis i, especialment, 
de tipus d'habitatges a South Shields, a 
Tyneside (ÜPENSHAW, 1973). Va exami
nar més de cent variables: diferents tipus 
de marcs de finestres, de materials de 
construcció, de posicions de les portes, 
etc. L'estudi va ésser molt detallat i la 

quantitat de xifres que es van arribar a 
emprar fou espectacular. 

Com vostès saben, la revolució quanti
tativa ja havia començat durant el lustre 
1965-1970 als països de parla anglesa; en 
canvi va arribar més tard a la morfologia 
urbana. De fet, va ésser una de les últi
mes branques de la geografia que rebé 
aquesta influència; potser perquè no hi 
havia prou dades per tal de fer possible 
aquest tipus d'anàlisi. Openshaw va ésser 
una excepció. La seva anàlisi combinà 
l'estudi de les sol·licituds de construcció, 
presentades a les autoritats locals des de 
mitjans segle passat, amb la seva observa
ció personal, molt detallada, dels edificis 
supervivents d'un període que abasta, 
aproximadament, els últims cent anys. 
Ara bé, cal destacar que la seva obra fou 
principalment descriptiva. El seu treball 
es va difondre molt poc, i penso que és 
possible dir que, a mitjans de la dècada 
dels setanta, aquesta tradició de la mor
fologia urbana britànica -amb un equiva
lent molt reduït als EUA- ja havia 
començat a perdre el seu ímpetu. 

Aquell tipus d'anàlisi era molt difícil 
de pair. A més a més, ja que la quantifica
ció arribà tard a la morfologia urbana, en 
formà una part molt reduïda. Fins i tot si 
examinem l'obra de Carter, veiem que la 
quantificació hi és molt poc representa
da. De fet, la seva obra va ésser influen
ciada per la que hem considerat com a 
segona tradició de la morfologia urbana, 
la qual complementava la tradició indí
gena fins a esdevenir, actualment, fins i 
tot més important que aquella. 

Tal com hem indicat, aquesta segona 
tradició es remunta a l'obra de Johann 
Fritz, un mestre d'institut a Alemanya 
que, l'any 1894, va escriure un petit arti
cle molt interessant sobre tipus de plans 
urbans (FRITZ, 1894). En aquell temps, 
Otto Schluter encara era molt jove, si bé 
va reconèixer la importància de l'obra de 
Fritz i la va incorporar en un treball 
sobre els tipus de plans de ciutats 
(SCH LUTER, 1899) i probablement va 
ésser influenciat per ella a l'hora de defi
nir les direccions que la geografia urbana 
havia d'emprendre. Va ésser un geògraf 
cultural -utilitzo aquest concepte tot i 
que és nord-americà. Trobo que aquest 
geògraf va ser clau per a aquesta segona 
tradició de la morfologia urbana britàni
ca, això malgrat que, en aquell temps, a la 
Gran Bretanya hom ignorava totalment 
què passava als països de parla alemanya. 

U na altra línia de recerca, relacionada 
amb Schluter, tingué el seu origen a Vie
na, en l'obra d'Hugo Hassinger, la qual 
aquest darrer culminà amb un estudi 
monumental sobre els tipus de períodes 
arquitectònics del barri antic vienès 
(HASSINGER, 1946 ). Durant la primera 
guerra mundial va publicar uns estudis 
amb plans detallats, en els quals els dife
rents tipus d'edificis tenien un color dife
rent segons les característiques del 
període en què van ser construïts. Alguns 
dels seus deixebles parlaren aleshores de 
"geografia-art". Es tractava de mirar l' art 
tal com existia al paisatge urbà, de forma 
molt diferent, doncs, de l'actual gebgra
fia humanista, en la qual hom estudia 
l'obra d'escriptors, pintors, etc. 

L'escola vienesa, tot i que va contri
buir a allò que posteriorment es va con
vertir en la tradició morfogenètica alema
nya, va ésser menys important que la que 
va iniciar Schluter. Aquest va tenir molts 
deixebles, el més important dels quals va 
ser Geisler. La tesi de Geisler sobre Dan
zig -ara Gdansk- va ésser cabdal, perquè 
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va incorporar-hi un mapa a escala 
1:10 000, en ri qual es podien observar 
els di fL-re nts usos del sòl i les diferents 
intensitats d'edificació (GEISLER). Des
prés va publicar una obra fonamental 
sobre la ciutat alemanya, en la qual mos
trà els dife rents tipus de plans urbans i de 
cases de tot el territori alemany de 
l'època (GEISLER, 1924). Aquesta obra va 
ésser seguida molt poc després per una 
altra realitzada per Rudolf Martin y, qui 
intentà fer una cosa semblant no només a 
les ciutats sinó a tots els nuclis edificats 
d'Alemanya \MARTINY, 1928). Geisler i 
Martiny van fer una gran feinada. Ara bé, 
tant l'un com l'altre van intentar fer mas
sa, i massa de pressa. H om els va criticar 
anomenant-los "morfogràfics", i de fet , 
molt posteriorment l'obra d'Smailes va 
ésser qualificada igualment. A Alemanya 
hi havia molta controversia, a finals dd, 
anys vint i a començaments dels trenta, 
sobre la morfologia, perq uè els geògrafs 
urbans no cone ixien prou els treballs que 
paral·lelament reali tzaven els historia
dors urbans i els historiadors de l'arqui
tectura. Cal recordar que, a Alemanya, 
des de començaments de segle, els histo
riadors de l'arquitectura han tingut s.:m
pre un gran interès en el tei xit físic i en 
les rao ns arqueològiques del desenvolu
pament urbà; molt més que no als països 
de parla anglesa. Sovint, tenien una bona 
formació topogràfica i incloïen en els 
seus estudis monogràfics moltes il·lustra
cions amb plans urbans, plànols de 
carrers i fins i tot, a vegades, de les par
cel·les. Aquests estud is eren poc cone
guts pels geògrafs, però finalment pene
traren a la tradició geogràfica, com es pot 
veure en l'estudi de sobre vuit ciutats ale
man ves, que es basa en l'obra d'historia
dors urbans i de l'arquitectura. 

Aquesta tradició fo u importada a la 
Gran Bretanya per M.R.G. Conzen. Ell 
fo u estudiant a l' Institut Geogràfic de 
Berlín des de 1926 fins al 1931 , període 
en .:I qual hi havia grans geògrafs al 
Departament d 'aquell institut : Bobek, 
Krebs i altres. Llur tradició venia parcial
ment de Schluter, però també d'un intens 
treball de camp i d 'una orientació histò
rica-geogràfica. Conzen, quan era estu
diant es va inspirar en aquesta tradició. A 
Alemanya, però, no va poder fer-ne gran 
cosa, atès que els esdeveniments polítics 
d 'aquells anys van provocar la seva 
fugida dramàtica de l'Europa Central; de 
fet va ser qüestió dL· ,·ida o mort. No era 
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jueu, però sí que era socialdemòcrata, i 
va descobrir que el seu nom figurava en 
una ll ista de gent que s'havia d 'eliminar. 
Es va refugiar a la Gran Bretanya el1933 . 
Allí li va ser molt difícil seguir la seva tra
jectò ria professional. Als anys trenta, la 
geografia britànica encara no era gaire 
important. Hi havia pocs departaments, 
potser amb tres o quatre geògrafs cadas
cun . Conzen es va dedicar al pl anejament 
urbà, des d'una assessoria privada al 
comtat de Chesire. Era el responsable de 
les sol·licituds d'edificació; les mateixes 
sol·licituds que molts anys després foren 
fonts bàsiques d'una part de la investiga
cio morfològica important que es féu a la 
Gran Bretanya, tot i que eU, és clar, no 
ho sabia llavors. 

A la Gran Bretanya, Conzen connectà 
amb l'altra tendència de la morfologia 
urbana, la indígena, ja que, cap a finals 
dels anys trenta, Cnnzen treballà com a 
ajudant de Fleur a la Universitat de Man
chester. Per tant, es podria dir que 
durant un temps curt les dues tradi cions 
es van aj untar, tot i que és difícil especifi
car quina ha estat la influència de Fleur 
sobre Conzen. Jo crec que va ser molt 
superficial. 

Després de la guerra, Conzen es tras
lladà a Newcastle u pon Tyne i va ser allà 
on realitzà la seva obra més important. El 
no rd-est d 'Anglaterra es va convertir en 
el seu laboratori. Allí se centrà de nou en 
la morfologia urbana, en comptes de fer
ho en la planificació, i començaren les 
seves contribucions importants. La pri
mera és un mapa dels tipus mo rfològics 
de tot el nord-est d'Anglaterra. És un 
treball molt detallat i molt sorprenent 
que cobreix mil ers de nuclis, des de gran
jes fins a grans zones urbanes (CONZEN, 
194';1 ). Anys després realitzà un estudi 
topogràfic orientat cap al planejament de 
Whitby, un petit port d'origen medieval 
al nord-est d 'A nglaterra. Tanmateix, ara 
és conegut no per la seva contribució a la 
planificació -tot i que suggeria, d'una 
forma molt contu ndent , que l'anàlisi his
tòrica-geogràfica del paisatge urbà podia 
fo rmar la base de la seva conservació
sinó pels seus mapes detallats dels usos 
del sòl i dels tipus d'edificis (CONZEN, 
1958). Com poden imaginar pel que dic, 
és un treball molt propi de la tradició 
morfològica alemanya, i força aliè a la 
geografia anglesa d 'aquell temps. 

Simultàniament, durant uns deu anys, 
treballà en una monografia sobre la ciutat 

geografia 23 

d 'Aln wick a Northumberland (CONZEN, 
1960). Crec que gran part dels morfòlegs 
urbans reconeixen que aquesta obra és la 
contribució més important, del món de 
parla anglesa, a la morfologia urbana. 

La tradició morfogenètica alemanya 
es pot reconèixer en dos dels conceptes 
formulats en aquest estudi. Primer, el 
concepte de "franja perifèrica" ifringe 
belt), que va manllevar del Stadtrand
zone de Louis (LOUIS, 1936); fa referèn
cia a aq uell es parts del pla urbà elabora
des en moments estacionaris, o de dèbil 
creixement, i definides per una sèrie 
d 'usos del sòl d'àrees perifèriques, nor
malment tenen baixes densitats d'ocupa
ció i que, posteriorment, influencien 
moltíssim el desenvolupament urbà 
d'èpoques de creixement. L'altre con
cepte és el de "cicle de la parceHa" (bur
gage cycle), el qual fa referència a l'evolu
ció de les parcel·les -a la manera com es 
van edificant i adquirint densitats més 
grans i a la manera com, de vegades, és 
enderrocada l'edificació i comença un 
nou cicle; es tracta, doncs, d 'un enfoca
ment històrica-geogràfic. 

L'any 1960, en un congrés sobre 
geografia urbana de la lnternational 
Geographic Union celebrat a Lund, Sue
cia, Conzen presentà un nou estudi basat 
en l'anàlisi de les fran ges perifèriques i 
del cicle de la parceHa sobre Newcastle 
upon Tyne (CONZEN, 1962). La seva 
comunicació provocà una polèmica entre 
Garrison, el geògraf nord-americà, i 
Conzen. Garrison acabava de triomfar 
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als EUA, on havia iniciat la revolució 
quantitativa, i criticà Conzen per la seva 
manca de teoria. El problema fou que 
Garrison emprava el terme en el sentit 
quantitatiu, en el sentit que, posterior
ment, hom identificà amb la revolució 
quantitativa, mentre que Conzen no 
rebutjà la teoria, però emprà aquest 
terme en un sentit històrico-geogràfic. 
Així, l'encontre entre la tradició morfo
genètica, personalitzada en Conzen, i 
tota l'empenta quantitativa, la qual havia 
creuat l'Atlàntic amb Garrison, fou 
decepcionant, ja que no va produir-se 
cap trobada d'intel·lectuals. Trobo que 
llegir la transcripció de la discussió, l'únic 
interès que té és que demostra el divorci 
total que hi havia entre la geografia nord
americana i el que passava al continent 
c·uropeu, especialment a Alemanya. 

Quant al desenvolupament de la tradi
ció morfogenètica, el sq~üent esdeveni
ment important fou l'estudi de Conzen 
sobre la relació entre la morfologia histò
rica urbana i la conservació dels paisatges 
urbans (CONZEN, 1966). Va ser impor
tant perquè defensà un vincle entre la 
morfologia i els aspectes pràctics del pla
nejament. Ja ho havia fet en el seu estudi 
sobre Whitby l'any 1958, però ara fou 
molt més explícit en les propostes de 
conservació realitzades. 

Conzen tornà sobre el tema a través 
d'una ponència en un simposi anglo-ale
many sobre geografia aplicada (CONZEN, 
1973). Va ésser publicada en anglès, però 
en una edició alemanya, per la qual no va 
ser gaire coneguda entre els geògrafs bri
tànics. Aquesta és una altra raó per la 
qual cosa la tradició morfogenètica ale
manya va trigar tant a establir-sc a la 
Gran Bretanya (hi havia molt poques 
publicacions d'aquesta tradició en 
anglès). A més a més, l'anglès de Conzen 
és molt dens; un anglès gairebé germànic 
i molt tècnic. En la segona edició, d 
1969, del seu estudi sobre Alnwick, hi ha 
un glossari de terminologia al qual ho111 
s'ha de referir constantment per a enten
dre el llibre, cosa molt enutjosa per als 
geògrafs de parla anglesa, que no c·stan 
gaire acostumats a la terminologia tècni
ca. Existia, per tant, una barrera inteHec
tual que posava obstacles a la tradició 
morfogenètica alemanya, a més de la 
barrera lingüística. Més encara: durant 
els anys seixanta, començà l'absorció de 
la geografia britànica per part de la nord
americana, fet posat de manifest en la 

trobada de Lund. L'ambient inteHectual 
d'aquell temps no va ser idoni per accep
tar els conceptes, força complicats, de la 
morfogenètica alemanya representada 
per Conzen. 

PI Ha dit que Conzen fins als anys sei
xanta anà introduint la tradició morfoge
nètica alemanya. Pot explicar-nos, ara, el 
seu propi paper i quina és la seva contri
bució personal? 

RI Jo vaig anar, Cllm a postgraduat, a 
Newcastle l'any 1963, poc després del 
simposi de Lund. Em vaig adonar que 
havia estat a les fosques buscant els con
ceptes organitzadors que Conzen ja 
havia trobat. A començaments dels sei
xanta jo intentava reconèixer els concep
tes organitzadors del paisatge urbà i 
estava totalment insatisfet amb la meva 
capacitat de sistematitzar allò que veia. 
En aquell moment, els estudis d'Ainwick 
i Newcastle feia molt poc que havien sor
tit, i, tot i que jo els coneixia, no va ser 
fins que vaig començar a treballar en la 
meva primera oposició acadèmica que 
em vaig adonar de la importància de 
l'obra de Conzen i de la tradició que ja 
feia uns setanta-cinc anys que existia a 
Alemanya. 

El que vaig intentar fer va ser incorpo
rar aquestes idees a la meva pròpia feina. 
Per a la comprensió dels conceptes va ser 
molt important el treball de camp amb 
Conzen i les seves explicacions sobre el 
terreny. Sentir-lo davant un exemple era 
una experiència meravellosa. 

Vaig fer un estudi sobre les franges 
perifèriques de Tyneside (WHITEHAND, 
1967) i, més tard, al voltant de 1970, 
quan la morfologia urbana a Gran Breta
nya havia arribat al seu punt més baix i 
estàvem inund;ItS de la influència nord
americana, vaig intentar crear una tro
bada entre les tradicions nord-america
nes de la geografia urbana i la tradició 
morfogenètica alemanya, o el que ara 
s'hauria d'anomenar la tradició conzenia
na. L'any 1971, vaig instal ·lar-me al 
Departament de Birmingham. A causa 
del meu interès en l'obra de Conzen, les 
persones que vingueren a treballar amb 
mi a Birmingham van ésser influïdes per 
la tradició morfogc·nètica, encara que, 
com he dit abans, lligant-la a aspectes 
desenvolupats per la geografia urbana 
nord-americana. Per exemple, vàrem tre
ballar sobre la relació entre les formes 
físiques de la ciutat i els cicles d'edifi.:a-

c10. Aquests feia molt de temps que 
havien eqat estudiats per historiadors 
econòmics britànics i per economistes 
americans, però gairebé ningú no havia 
pensat en les ramificacions paisatgísti
ques dels cicles de l'edificació. Vàrem 
veure molt clarament, mentre maldàvem 
a interpretar algunes de les idees dels 
economistes urbans, que, per exemple, hi 
havia connexions molt interessants entre 
la teoria del mercat del sòl, tal com l'ha
via formulat William Alonso (ALONSO, 
1964), i aspectes de la teoria de l'evolució 
històrico-geogràfica dels paisatges urbans. 
El concepte de franja perifèrica resultà 
molt útil. Vaig intentar relacionar amb
dues teories en dues publicacions (WHI
TEHAND, 1972 i 197-l) i, a partir d'aquí, 
vaig intentar formular una teoria més 
general sobre el desen volupament del 
paisatge urbà, la qual va començar a apa
rèixer en estudis i ponències. Finalment, 
vaig explicitar en un volum del qual era 
coeditor, els Transactions o f the lnstitute 
of British Geographers, i que portava 
com a títol Change in Tow n (WHI
TEHAND, 1977). 

PI En el gràfic que ens ha permès resse
guir la seva explicació sobre les tradicions 
morfològiques, hi ha geògrafs que se 
situen fora dels corrents més potents, com 
per exemple Dickinson o Vance . Ens pot 
explicar quina és llur aportació? 

RI Bé, potser el que he dit fins ara 
dóna una visió massa simplificada. De 
fet, només he parlat parcialment del 
Regne Unit i dels ascendents germànics 
de la tradició morfogenètica. 

Comencem per R.E. Dickinson, que 
no va pertànyer a cap de les tendències 
esmentades i tampoc no va crear un 
corrent específic, en part a causa de la 
seva personalitat. Durant els anys qua
ranta va traduir moltes publicacions ale
manyes. Era un dels pocs geògrafs brità
nics que parlava prou bé l'alemany i va 
basar els seus propis articles en aquestes 
publicacions. Esmentà sovint l'obra de 
Geisler. Finalment va escriure un llibre 
sobre la ciutat de l'Europa occidental, en 
el qual va incorporar treballs de geògrafs 
francesos (DICKINSON, 1951). Fou, 
essencialment, una compilació de l'obra 
de molts altres geògrafs. Compilar, en 
molts aspectes, va ser l'estil de Dickin
son. La seva obra no inspirà, no existeix 
una "qualitat Dickinson" de la mateixa 
manera que existeix una "qualitat Con-
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Foto 3: El professor Whitehand durant la seva conferència a Lleida (Foto: Leonor Pedrico) 

zen ". Tot i que va escriure molt, la seva 
obra ha tingut una influència molt 
reduïda. Tampoc no va .1consegUir 
atreure als geògrafs britànics cap a l'obra 
Jc.: parla alemanya. 

Per tant, Dickinson apareix com un 
individu aïllat. Treballà a Leeds durant 
molts an ys i més tard a SyralL"e, als 
EUA, on va ésser molt conscient del tre
ball del s americans. Va intentar establir 
un pont entre els conceptes nord-ameri
cans, aleman ys i britànics i, fins a cert 
punt, ho va aconseguir. Ningú però, no 
el va seguir. 

El cas de Johns és ben diferent. És, 
potser, l'únic que té una visió artística del 
paisatge urbà. De fet ell és un historiador 
de l'art i va ésser director del Departa
ment d 'Història dc l'Art a la Univ ersity 
of Lancaster. La seva obra important, 
British Tow nm zpes, és una combinació 
de geografia i art, profusament il·lustrada 
amb els seus propis dibui x"'· Les seves 
explicaciom es basen en el caràcter artís
tic dels períodes durant els quals les for
mes foren creades . Per exemple, inter
preta les zones residencials de l'època 
victoriana tardana en funció del mov1-
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ment romàntic, 1 mterpreta les cases 
gòtiques construïdes per la burgesia 
benestant -castells capritxosos que 
semblen extrets de contes de fades- en 
funci ó de la cultura i l'art de l'època 
QOHNS, 1965). Johns realitzà el seu tre
ball geogràfic a la Univ ersity of Exeter . 
Finalment però, va abandonar la geo
grafia. El seu enfocament, tot i que s' ha 
de considerar un apartat interessant de 
la morfologia urbana, no ha tingut un 
ressò posterior. 

L'altra persona difícil de classificar és 
M.P. Conzen, perquè va a cavall de mol
tes tradicions. Va ser educat, poc temps, 
a Alemanya, després d'haver estudiat a 
Cambridge, Anglaterra, i gairebé tota la 
seva trajectòria professional s'ha desen
volupat als EUA. És fill de M.R.G. Con
zen i d 'ell ha manllevat una visió globa
litzadora, des de la qual es tracta de veure 
cada problema en un context cultural 
ampli. Tot i que va treballar sobre les 
franges perifèriques quan era estudiant 
postgraduat a Maddison, Wisconsin, va 
decidir marcar el seu propi camí i no 
seguir el seu pare. Va adoptar algunes de 
les idees prevalents als EUA a finals dels 
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seixanta i principis dels setanta, sobretot 
influenciat pels geògrafs històrics Adrew 
H. Clarck i David Ward . 

El seu pensament s'ha format entre 
Europa i Amèrica, però els americans 
encara el troben una mica estrany. Certa
ment, el van troh.1r molt estrany quan va 
presentar la seva ponència sobre les fran
ges perifèriques (CONZEN, M.P., 1968). 
En una classificació en tres àrees geogrà
fico-culturals - l'Europa central, la Gran 
Bretanya i c.:ls EUA- hauríem de deixar 
M.P. Conzen a l'Atlàntic. Potser, posaria 
també David Ward en aquesta categoria. 

J. Vance és problemàtic a causa dels 
seus treballs primerencs amb Murphy 
sobre la delimitació del centre de negocis 
de les ciutats (MURPHY i V ANCE, 1954 ). 
La influència de Murphy va ser molt 
forta i Vance té un fort component de la 
tradició de la geografia econòmica nord 
americana. També té però, una forta 
influència de la tradició dc la geografia 
cultural. Vance va estar a Berkeley i va 
tenir força contacte amb Sauer, el qual 
tenia un despatx al Departament quan ja 
s'havia jubilat. Penso que els treballs 
sobre la delimitació del centre de negocis 
donen una idea poc representativa de 
Vance. De fet, és un home d'amplis 
horitzons i molt receptiu a diferents 
idees. Durant els anys seixanta no m'ha
via adonat d'això. De fet no me'n vaig 
adonar fins que no vaig haver llegit This 
Scene of Man (VANCE, 1977), un llibre 
singular. Proposa una visió de la morfo
genètica que difereix de la visió alema
nya, tot i que fa força referències a Con
zen. És, però, una obra eclèctica, la força 
de la qual deriva de les idees que agafa 
d'altres fonts: Johns, Ward, el propi 
Conzen i molts altres. És un eclecticisme 
semblant al de Dickinson, però en un 
estil més llegible. Tanmateix, i això és 
opinable, jo trobo que aconsegueix con
figurar una teoria coherent. 

PI A partir dels anys setanta, vostè, 
amb altres companys del Departament a 
Birmingham, creà l'Urban Morphology 
Research Group. Pot parlar-nos dels seus 
treballs i plantejaments? 

RI He esmentat el volum Change in 
Tow n. Considero que marcà un resorgi
ment de l'interès per a la morfologia 
urbana, tot i que va ser un resorgiment 
molt lent per causa de l'evolució de la 
geografia urbana que he esmentat abans. 
De fet, aquest resorgiment està relacionat 
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amb el petit grup que vaig poder establir 
a Birmingham. És veritat, però, que 
també hi havia altres grups reduïts que 
treballaven en qüestions de morfologia 
urbana. Per exemple, Harold Carter, qui 
juntament amb Sandra Wheatley, a finals 
dels setanta publicà un estudi sobre fran
ges perifèriques (CARTER i WH EATLEY, 
1979). 

La clau, però, fou el nostre grup de 
Birmingham. 

El nostre desenvolupament fou molt 
lent al començament. Vàrem créixer 
acceptant estudiants postgraduats i acon
seguint finançament de l' Economic and 
Social Research Council. A poc a poc, els 
centres d'interès de les recerques varen 
ampliar-se. Especialment, sorgí interès 
pel centre de les ciutats. En part, vaig 
canviar el meu propi plantejament, per
què tenia la sensació que, havent exami
nat la periferia urbana, hi havia altres 
aspectes més enllà del creixement cap 
enfora de les ciutats. Hi havia el nucli 
urbà, dinàmic, que mereixia ser estudiat. 
Alguns dels meus coHaboradors m'aju
daren, encara essent estudiants; per 
exemple, en un projecte sobre els centres 
petits del sud d'Escòcia (WHITEHAND, 
1979), on vàrem examinar com evolucio
nava la forma de les ciutats i com es rela
cionaven llurs posicions dins la jerarquia 
urbana amb els diferents patrons de crei
xement. La tesi de Luffrum sobre les ciu
tats petites a East Anglia també seguia 
aquest fil (LUFFRUM, 1980, 1981 ). Des
prés d 'ell va venir Peter Aspinall com a 
investigador, a mitjans dels setanta. Final-

ment, s'incorporà la meva dona com a 
ajudant de recerca en un projecte molt 
ambiciós: l'estudi comparat entre els 
centres de Northampton i Watford, 
aquest darrer és una àrea suburbana. 
Vàrem començar aquesta tasca l'any 1980 
(WHITEHAND i WHITEHAND, 1983, 1984). 

Peter Aspinall va tenir una gran 
importància en les noves orientacions de 
la tasca que vàrem dur a terme. Desgra
ciadament, molts dels seus treballs deri
vats de la seva tesi (ASPINALL, 1978) 
encara no s'han publicat. Ell va aportar la 
influència de la història econòmica de 
dues maneres, atès que ens va fer adonar 
de la rellevància de les sol·licituds d'obres 
com a font d'estudi (ASPINALL i WHI
TEHAND, 1980) i, també, de la influència 
dels individus sobre el paisatge. Aquesta 
orientació és molt antiga en història 
urbana; com a mínim data del treball 
d'H.J. Dyos sobre Camberwell (DYOS, 
1961 ), on s'examina el paper dels promo
tors i contractistes d'obres en la delimita
ció del paisatge urbà. L'estudi de Dyos és 
una mica idiosincràtic del punt de vista 
del geògraf, ja que no intenta sistematit
zar, sinó que es limita a assenyalar la pro
cedència de capitals per a la construcció i 
fer suggerencies sobre els diferents tipus 
de construccions, sense quantificar ni 
cartografiar detalladament. També és 
qüestionable la representativitat de les 
conclusions a què arribà, encara que és 
important entendre que aquest punt de 
mira començà a relacionar el paisatge 
amb el que més endavant vàrem anome
nar els agents del canvi urbà. La clau 
d'aquests nous punts de vista va ser la 
incorporació d'As pinal!, un historiador 
econòmic que alhora compta amb forma
ció geogràfica. 

Així doncs, des de finals dels setanta, 
hi hagué un canvi d'èmfasi que vaig 
intentar recollir en el meu treball a 
Change in Town (WHITEHAND, 1977). 
En lloc d'examinar els preus del sòl i el 
mercat, començàrem a estudiar com fun
cionen els individus i els grups dins un 
context sòcio-econòmic més ample. 
Lògicament, dins d'aquest context, 
també vàrem tenir en compte el mercat 
del sòl, però no tal com ho havíem fet 
durant els setanta. Per exemple, ens inte
ressà comparar diferents perspectives 
dels propietaris immobiliaris a fi de dis
tingir entre aquells que veien la seva pro
pietat com un lloc per desenvolupar els 
seus negocis, i aquells que construïen un 

edifici per vendre'! al mercat. L'actuació 
d'ambdós tipus de propietaris afecta de 
forma diferent al paisatge urbà. La pers
pectiva de l'home de negocis respecte el 
paisatge és distinta que la perspectiva de 
l'especulador. 

També hem estudiat les companyies 
d'arquitectes, llurs procedències i de 
quina manera, per exemple, el fet que uns 
arquitectes siguin a Londres pot afectar 
llur perspectiva de l'estil arquitectònic. 

De fet, E. Pearson, en la seva ponència 
d 'abans-d' ahir1, va fer referència a la 
diferent actitud entre els arquitectes 
locals, imbuïts de la història arquitectò
nica de la ciutat, i els arquitectes forans. 
Fins i tot, des del seu lloc a l'Ajuntament, 
i en consonància amb els interessos de 
conservació dels centres històrics, va dir 
que de vegades havia suggerit als promo
tors que encarreguessin llurs obres a 
arquitectes que entenguessin les caracte
rístiques locals de York. 

Aquests treballs que hem esmentat 
s'han centrat fins ara en el que Peter 
Larkham anomena agents "directes" del 
canvi (LARKHAM, 1986 ). Ara estem dedi
cant-nos a allò que anomenem agents 
"indirectes" com, per exemple, les auto
ritats locals. 

En els treballs que ara estem fent 
intentem treure profit dels que hem rea
litzat en les dècades dels seixanta i setan
ta, de la tradició morfogenètica alema
nya, de la tradició de l'economia territo
rial i també dels esmentats estudis sobre 
els agents del canvi urbà. Potser pot sem
blar que els treballs que combinen aques
tes perspectives són massa eclèctics, per 
bé que pensem que és possible aconse
guir una síntesi que finalment ens con
duirà a una perspectiva més ampla i, fins 
i tot, potser, a una teoria de l'evolució del 
paisatge urbà. 

A fi d'elaborar aquesta teoria, hem 
inclòs una altra línia de recerca, present 
també en l'obra de Conzen, referida al 
planejament i a la conservació històrica 
del paisatge. Bàsicament es tracta d'ob
servar com evoluciona un paisatge urbà i 
de veure, en aquesta evolució, les líneas 

Nota 

1. L'arquitecte Eric Pearson, del City Planning 
Officer de York desenvolupà durant la III Set
mana d'Estudis Urbans a Lleida la ponència 
amb el títol Un exemple de conservació: York 
(Gran Bretanya). És en aquesta intervenció a la 
qual fa referència J. Whitehand en el text. 
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Foto 4: El professor M.R.G. Conzen 

orientatives del planificador i de les auto
ritats locals que han d'aprovar, o no, les 
actuacions arquitectòniques. S'ha de dir 
que, en aquesta línia, hem fet encara molt 
poc camí; hem de refinar les idees que 
encara són molt rudimentàries. De fet, 
quan hom ve aquí, a Lleida o a Barcelo
na, en una àrea cultural diferent, es 
referma molt més la visió segons la qual 
qualsevol decisió que afecti al paisatge 
urbà s'ha de contextualitzar en la cultura 
i la societat en les quals s'està immers. 

PI Quins són els contactes de Group 
amb altres persones o institucions que tre
ballin amb perspectives semblants? 

RI El cas del Group de Birmingham és 
força excepcional a la Gran Bretanya; 
únic, si es té en compte que aplega per
manentment sis o set persones interessa
des en la morfologia urbana i que dues, 
tres o, fins i tot, quatre d'elles estant pre
parant tesis sobre aquest camp. En altres 
departaments britànics podem trobar 
una o dues persones que hagin fet treball 
morfològic -la majoria de vegades no 
exclussivament o prioritàriament-, però 
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en lloc més no trobarà un grup. També és 
important recalcar que el grup no és ofi
cial. Ha sorgit gràcies a l'interès d'alguns 
individus i als contactes que hi ha hagut 
entre ells de forma bastant espontània. El 
Group és informal; no té cap i, fins i tot, 
no té ni una llista formal de membres. És 
un conjunt de persones que tenen inte
ressos en comú, que treballen juntes com 
a investigadors i que es troben gairebé 
diariament en sessions de treball. Tenim 
una mena d'estratègia. Efectivament, 
seguim la realització dels treballs, obser
vem l'evolució positiva de certs concep
tes i, en conseqüència, prenem decisions 
formals, sol·licitem subvencions per 
mantenir la recerca i orientem noves tesis 
cap als conceptes on hem arribat. 

Els contactes són molt diversos. Ha 
estat molt important que jo dirigís, a 
començaments dels vuitanta, l' Urban 
Study Gro up de l' lnstitute o f British 
Geographers. Seguint la tradició d'aquell 
grup, quan el director canviava, també 
canviaven els membres del comitè i l'èm
fasi dels simposis i publicacions. Així, es 
pogué organitzar simposis sobre morfo-
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logia urbana en els quals participaren no 
només geògrafs britànics sinó també 
nord-americans i alemanys. 

El 1982 vàrem organitzar un simposi 
anglo-germànic a Alemanya, en el qual 
van participar una quinzena de geògrafs 
històrics urbans interessats en la morfo
logia. Això va permetre reforçar els nos
tres contactes amb geògrafs alemanys. 
Esperem que les actes del simposi, edita
des per Gareth Shaw i Dietrich Denecke, 
sortiran a la llum ben aviat (SHAw i 
DENECKE eds., en publicació) . 

També tenim contactes forts a Nord
amèrica, especialment a Chicago, gràcies 
a la presència allà d'M.P. Conzen, i a 
Toronto, on hi ha Derek Holsworth, que 
fou alumne de Conzen i que coincidí 
amb mi quan m'estava a Newcastle. Per 
tant, comencem a veure segones i terce
res generacions de morfòlegs urbans, 
també a Nord-amèrica. 

Ara som molt disseminats arreu del 
món, ja que durant el meu últim any a 
Newcastle (1965-66) hi havia vuit estu
diants, els quals posteriorment pogueren 
treballar en la geografia acadèmica i, 
alguns, en aspectes morfològics. Això és 
inconcebible ara, ja que és gairebé 
impossible que els joves que s'estan doc
torant obtinguin feina en el camp que 
han escollit. De fet, els contactes que hi 
ha entre la morfologia urbana britànica, 
centrada principalment a Birmingham, 
són amb l'Europa Central, amb uns pocs 
casos individuals a Nord-amèrica i 
parem de comptar. Per desgràcia, hi ha 
molt poc contacte amb la geografia espa
nyola, gairebé res de contacte amb la 
geografia italiana, i poquíssim -cosa 
molt estranya- amb la geografia france
sa. Hi ha certs contactes amb els països 
escandinaus, encara que els treballs 
sobre el paisatge urbà en aquests països 
són escassíssims. 

Recentment, estem enfortint bastant 
els contactes amb Polònia, gràcies a una 
visita que féu M. Koter a Birmingham fa 
dos o tres anys. Resultà que aquest geò
graf ha estat molt influenciat per la tradi
ció morfogenètica i ha arribat a aplicar el 
concepte de cicle de parcel·la (KOTER i 
WIKTOROWSKA, 1976). És curiós que 
amb el pas del temps anem trobant més 
gent que s'inclou en la mateixa tradició 
morfològica que nosaltres, malgrat que 
es tracta de casos aïllats, tal com crec que 
és el cas de Koter a Polònia, o dels 
esmentats contactes a Nord-Amèrica, 
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(individus entusiastes per comptes de 
grups}. Koter vindrà ara a Birmingham 
per tal d'estar amb nosaltres durant un 
mes fent un estudi comparat entre les 
ciutats poloneses i les angleses, particu
larment, Lodz i Birmingham. 

També hi ha contactes importants amb 
Viena, concretament amb Hugo Hassin
ger, Hans Bobek i Elisabeth Lichtenber
ger. Bobek, és clar, va influenciar Con
zen, tot i que només té tres o quatre anys 
més que ell. 

De tota manera, Bobek s'ha orientat 
cap a altres interessos a part de la morfo
logia urbana, com la geografia social per 
exemple. Ens ha deixat, però, una obra 
molt important, que va publicar conjun
tament amb Lichtenberger, sobre Viena 
(BOBEK i LICHTENBERGER, 1966). 
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TURISME 
I TERRITORI REGIONAL 

El paper de l'espai en la configuració d'una àrea 
turística de litoral és evident. De fet ens trobem davant 
un cas en el qual s'aprofita, precisament, la con
fluència en una zona territorial de diversos factors 
geofísics que converteixen el territori en un recurs 
amb capacitat per ser explotat econòmicament, 
engendrant un sector d'activitat econòmica que pot 
ser molt important. 

Sabem que el turisme de litoral apareix quan es 
produeix una valoració social de certs recursos físics, 
en aquest -:as clima-platja-mar, l'ús-consum dels quals 
genera una forma típica d'utilització del territori con
cret. Aquest serà transformat progressivament amb la 

H.< '.<;. n " 8 • dP~H ·mbr"t' 1988 • volum III 

pretensió, no sempre certa, de millorar la seva fun
cionalitat respecte a l'acollida de turistes. Com a 
característica geogràfica essencial apareix que es 
tracta d'un recurs natural fixat en l'espai i al qual 
s'hauran de dirigir els consumidors per gaudir-ne, el 
que donarà lloc a la creació d'una àrea d'activitat 
econòmica d'exportació dins del que es denomina 
sector del turisme, de gran importància, en particu 
lar per a Catalunya. 

Com a recurs l'espai geogràfic turístic és durable, 
però destructible, el que significa que ens trobem 
davant un ecosistema fràgil que caldrà defensar 
enfront dels propis agents que es beneficien d'ell. 

Foto 1: Imatge hivernal 
d' Ampuriabrava 
(Foto : Rambo[J 
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Al mateix temps que el territori és el suport de 
dita activitat, l'espai geogràfic haurà de ser transformat 
en una nova funcionalització que el converteixi en un 
mitjà de producció específic, en aquest cas apte per 
donar acollida als futurs turistes i satisfer en ell les 
seves necessitats durant la seva estada allí. Funcionalit
zar un espai representa atribuir-li un ús concret, tot 
transformant-lo en un medi apte per a què s'hi desen
volupi en ell la nova funció assignada mitjançant un 
procés de producció d'espai. 

Ara bé, una funció turística que cerqui el que es 
pugui gaudir durant un cert període de temps (dies, 
setmanes) d'un medi geogràfic propici, implica la 
necessitat d'una doble forma d'actuació encaminada a 
una doble funcionalització complementària. D'una 
banda propiciar el propi espai d'oci (platja en sentit 
ampli del concepte), i de l'altre els espais d'acollida i de 
manteniment de la població desempenyorada per a 
l'ús-consum d'aquell espai d'oci. Aquesta doble neces
sitat de territori complementari ampliarà i potenciarà les 
actuacions en uns espais de per sí limitats i conflictius. 

Com és lògic, el consum in situ d'espai ha de 
garantir tant l'accessibilitat dels consumidors com 
l'aprovisionament de tots aquells recursos necessaris 
per mantenir la població desplaçada, així com donar el 
màxim confort i atractiu a la zona per fer-la atraient1. 

Un aspecte a considerar, que haurà de portar-nos 
cap a plantejaments d'intervenció social, se centrarà en 
la consideració de la relació de l'espai turístic amb el 
seu entorn, és a dir, de la participació de l'espai turístic 
en la transformació i articulació de l'espai regional, 
incidència aquesta evidentment diversa si es tracta 
d'una localització insular o bé continental. 

Pensem, per exemple, en els espais complementaris, 
en l'aprovisionament o en l'accessibilitat, per tal de veure 
que la projecció de l'espai turístic va molt més enllà del 
propi territori de les rodalies del centre turístic. 

Si ens plantegem els espais complementaris ens 
n'adonem que es mostra en tota la seva amplitud la 
incidència que en el territori tenen les actuacions que 
porten a l'especialització turística. En primer lloc, 
quant a l'extensió territorial; en segon lloc, quant a la 
capacitat de transformació funcional. 

Pel que fa a l'extensió hem de tenir present que es 
tracta d'un sector que utilitza l'espai extensivament, 
primer l'espai com a mitjà de producció, a continuació 
els espais complementaris. 

Quant a la capacitat transformadora, és fàcil 
observar que les actuacions en l'espai s'han produït, o 

Nota 

I. Per ampliar aquests conceptes vegeu : SANCHEZ, Joan-Eugeni, Por una geo
grafía del turismo de litoral. Una aproximación metodológica. "Estudios 
Territoriales", núm. 17, 1985, pàgs. 103-122. 

es produeixen, en el procés d'extensió territorial del sec
tor, en un primer moment com un nou tipus d'activitat 
en àrees ocupades per altres funcions -pesquera, agrí
cola-, però que a poc a poc s'han anat interessant amb 
una major intensitat per les àrees verges circumdants. En 
aquest sentit han estat ocupades moltes àrees que qualifi
caríem com a econòmicament marginals -petits reductes 
pesquers-, o improductives -zones de bosc més o 
menys inaccessibles, penyasegats, etc. 

A partir del moment que en aquestes àrees s'in
trodueix la nova especialització observem un canvi 
trascendental en el paisatge. Canvi prou ràpid com per 
permetre les manifestacions nostàlgiques més o menys 
ajustades. Això significa que les repercussions territo
rials son prou àmplies i importants com per a què 
s'hagin de prendre en consideració. 

A més a més, sabem que el nou espai social que 
s'ha generat queda ben lluny de ser autosuficient. Ben 
al contrari, la nova configuració depèn bàsicament 
dels recursos exteriors, excepció feta del propi recurs 
geofísic com a mitjà de producció. Així, serà necessari 
aportar recursos ~cofísics primaris -aliments, energia, 
en moltes ocasions fins i tot l'aigua-, i també recursos 
humans, encara més en els casos en els que s'intervé en 
territoris fins al moment deshabitats, així com també 
faran la seva entrada recursos tècnics i de capital. 

Ens trobem doncs davant un sector amb una 
àmplia repercussió en l'espai, tant per les transforma
cions del propi territori com per la necessitat d'articu
lar l'espai immediat, les connexions amb els punts sub
ministradors de recursos, així com amb els propis con
sumidors, articulant l'enllaç imprescindible amb el 
mercat. 

D'aquesta manera, com més gran sigui la reper
cussió regional més gran serà el grau d'especialització 
monoproductiva en turisme. 

La integració en l'espai regional 
En el context jurídico-polític en el que ens tro

bem immersos, la unitat administrativa territorial 
fonamental és el municipi. En el moment de plantejar
nos l'espai turístic de litoral observem que aquesta 
unitat territorial és, en una gran quantitat d'aspectes 
funcionalitzadors, insuficient per assolir d'articular 
territorialment les seves pròpies repercussions en l'es
pai. Es tracta de tots aquells aspectes que qualifiquem 
d' interterritorials. 

Veritablement hi ha un cert tipus d'actuacions 
que només poden tractar-se des d'un plantejament 
supramunicipal, a una escala espacial significativa. 
Així, per exemple, del punt de vista de l'accessibilitat 
calen unes inversions i unes localitzacions que queden 
fora tant de les possibilitats del municipi com del seus 
propis límits, ja siguin carreteres o aeroports. 
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Així, per exemple, l'aeroport, precisament, pot inte
ressar que es trobi fora de l'àrea estructuralment 
turística per tal d'evitar el mínim de molèsties possi
bles als propi s turistes, al mateix temps però, es 
tracta d'una instal-lació que pot tenir només sentit i 
viabilitat econòmica al servei de tota una àrea regio
nal supramunicipal. 

Per tant, a l'hora d'analitzar el sector turístic amb 
la incorporació de la dimensió territorial i del seu 
impacte regional ens fa evitar la limitació de considerar 
l'àrea turística en ella mateixa: la platja, les construc
cions, etc., per tal d'assumir l'articulació regional que 
comporta. 

Les opcions d'especialització productiva 
territorial 

L'entroncament regional és important per una 
altra raó ja que les exigències de la funcionalització de 
l'espai turístic són molt fortes respecte del medi 
ambient. Ja sabem que ens trobem davant un ecosis
tema geogràfic molt sensible i fràgil, i que l'actuació en 
l'espai generalment té influència en els espais exteriors 
més enllà de la pròpia actuació directa. 

Si instaHem una fàbrica que produeix fums, aquests 
afecten als territoris circumdants que poden interferir en 
les exigències del medi ambient del turisme; aquestes 
exigències són importants a l'hora de demanar un medi 
ambient net, tranquil i amb un paisatge bell. 

La pressió dels agents de producció d'espai turís
tic serà, normalment, una pressió de monoespecialit
zació territorial, de manera que, l'àrea es funcionalitzi 
exclusivament com a turística. Com a molt s'accepta
ran, o fins i tot es potenciaran, actuacions complemen
tàries, com ports esportius. Però no un port comercial. 

Suposem que es decidei x instal-lar una fàbrica 
en una zona turística ja que la premissa que es consi
dera important és que a més del turisme es produeixi 
una industrialització que garanteixi el desem·olupa
ment regional diversificat. Automàticament mani
festaran la seva oposició els sectors d'activitats turís
tiques, tot afirmant que es tracta d'una barbaritat, ja 
que la localització d'una indústria en la zona des
truiria el medi ambient i .amb això es retrauria l'arri
bada de turistes2

. 

Aquest és un tema important i conflictiu des de 
l'òptica del desenvolupament regional, en la mesura 

Nota 

2. Un cas prou signi ficatiu va ser la localització de la refineria de petrolis a 
Tarragona, als inicis dels anys 70, enfro ntada als interessos turístics de 
l'àrea de Salo u. El resultat salomònic va ésser el manteniment de la localit
zació a la zo na, pero més allunyat de la línia de costa, més enllà de l'auto
pista. Es pot seguir una part impo rtant d 'aquesta controvèrsia a les pàgines 

· de la p rem-a catalana de l'època, i especialment a la premsa de Tarragona. 

Foto 3: L'explut.Kió intensiva Jd lito ral po t arribar ..1 destruir les comliLion:-, qut.: ¡u .. u li 
caven el seu inici 

que el turisme tendeix a ser territorialment exclusivista 
donada la seva imbricació amb l'entorn que configura 
el propi recurs geofísic. Això és important per les 
repercussions a llarg termini que pot tenir en l'àrea 
regional que ha crescut basada en el desenvolupament 
turístic. 

Estem davant la possibilitat, teòricament opcio
nal, de convertir una àrea , fins al moment probable
ment deprimida, en mon oproductora, o bé en diversi
ficar les activitats productives en aquesta àrea o, si més 
no, intentar-ho, busc:tnt allò que els economistes ano
menen la diversificació del risc. En aquesta diversifica
ció del risc un planificador pot plantejar que allò que 
convé és que existeixin activitats suplementàries diver-
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ses, de tal manera que si un dia un sector està en crisi 
pugui haver-n'hi un altre que mantingui un mínim 
d'activitat econòmica en la zona. 

Es tracta d'un problema present en totes les àrees 
turístiques . La pugna entre la concepció de monopro
ducció especialitzada en funció de les exigències de 
qualitat del medi ambient, del paisatge, etc., i el risc 
que a mig termini poden derivar-se d'un canvi en la 
demanda d 'aquest tipus d'activitat econòmica. 

Evidentment per a qui habita a Manchester i deci
deix que aquell estiu no anirà de vacances a la platja 
d'un país estranger, potser perquè passa una situació 
de crisi, l'únic que fa és canviar la localització del seu 
temps d'oci vacacional i en comptes de prendre el sol 
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( 

(Foto: Ram bol) 

passejarà per les rodalies de Manchester. D'una 
manera o d'una altra cobrirà el seu mes de vacances i 
el cobrirà fent vacances, canviant el tipus de vacances, 
però fent vacances al cap i a la fi. D'aquest punt de 
vista ell no les perd pas. Però des de l'àrea turística que 
esperava la seva arribada, el canvi de tipus de vacances 
representa que el sistema productiu turístic no funcio
na, no té activitat, i per tant tota l'estructura producti
va, tot el medi, pot quedar sense demanda, sense ven
dre, ja que ens trobem davant d'una economia d 'ex
portació, i si no s'exporta, en aquest cas si no arriben 
turistes, s'entra en crisi. 

Deixem aquesta temàtica plantejada en la que cal 
preguntar-se fins a quin punt és factible la compatibi-
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Foto 4 : El turisme és un factor d'urbanitnció densa (FotO: Rambol) Foto 5: La infrastructura turísti ca té sovim una ocupació massa estacional (Foto : Rambof) 

litat d'altres activitats productives no lligades al 
turisme en àrees turístiques, i fins a quin punt una ade
quada ordenació territorial pot fer factible aquesta 
compatibilitat. 

No obstant això, nu oblidem que queda com a 
recurs incorporar activitats no poHucionants, tal com 
es pretén quan es parla que es localitzin en les dites 
àrees, aprofitant-se de la divisió tècnica i espacial del 
treball, els centres d'investigació i desenvolupament 
tecnològic de les grans empreses, situant els seus tèc
nics i científics en àrees d'alta qualitat paisagística i de 
medi ambient, climàticament agradables i amb un entorn 
urbanitzat per satisfer totes les seves necessitats. 

Especialització i jerarquització del territori 
L'apartat que fa referència a l'especialització i 

jerarquització del territori vol significar que, com 
qualsevol altre tipus d'informació en l'espai, l'actuació 
turística tindrà un reflex jerarquitzador sobre l'espai a 
diferents nivells. 

Jerarquitzador en la mesura que requereix divisió 
de l'espai i aquesta divisió determinarà la localització 
d'aspectes diferents dins d'aquest sector productiu i 
respecte d'altres sectors, com hem indicat respecte a la 
indústria. 

Però alhora, donarà lloc a un tipus de jerarquitza
ció en la qualitat del sòl, dels diferents usos del sòl, 
determinant diferents àrees. La primera línia de costa 

passarà a ser, normalment, una de les àrees de jerar
quització superior i en la mesura que ens allunyem 
d'aquesta línia de costa o ens introduïm en àrees de 
menor bellesa, baixarà la qualificació zonal. 

Un aspecte important dins d'aquesta jerarquitza
ció serà la segregació entre el nucli turístic i els nuclis 
residencials permanents, i, dins d'aquests entre la força 
de treball segons la seva posició sòcia-econòmica. 
Aquest fet és especialment evident en les zones de 
turisme permanent que han tingut capacitat d'abstrac
ció, també permanent, sobre els recursos humans que 
es necessiten i que han portat amb ells a la subsegüent 
població complementària. Normalment trobarem en 
aquestes àrees primer una divisió i una jerarquització 
entre les zones turístiques i després, segregades d'una 
manera més o menys vergonyant, les zones suburbials 
ocupades per la . força de treball del sector. Evident
ment, certs nivells dels agents intervinents es trobaran 
barrejats com més pròxims es trobin de la propietat 
dels mitjans de producció. 

Control sobre el territori i sobre els factors 
productius geogràfics 

Un altre dels problemes d'aquesta relació amb 
l'àmbit regional és el que ens fa plantejar la relació 
entre turisme i control sobre el territori i sobre els fac
tors productius geofísics: conservació, degradació, 
destrucció . Aquest apartat ens fa veure que la implica-

H.C.G. n " 8 · ciPst•mlH't' IU88 · volum lli 



geografia 35 

Fotos 6 i 7: Les comunicacions (aeroport de la Costa Brava o autopista de la Medi[errània) són factors dec isius per al desenvolupamem del turisme i demanen inversions extraregional!-. 
(Fotos: Rambo/) 

ció regional porta a què una actuació exterior a la prò
pia unitat turística pugui tenir repercussions sobre 
aquest medi, les quals poden ser degradadores i depre
dadores del propi medi . 

Si els sistemes d'evacuació de residus líquids són 
els canals fluvials sense altre element intermedi, encara 
que, per exemple, es localitzi allunyada una fàbrica 
contaminant com ho són les de paper o de química 
bàsica, els seus fums i els seus residus líquids poden 
arribar a la zona turística. En el moment en què 
aquests residus líquids passin per l'àrea tindran una 
repercussió damunt d'ella. El plantejament territorialit
zador portaria a la idea de globalització de les actuacions 
en l'espai, ja que cert tipus d'actuacions en llocs allu
nyats tenen influència efectiva, sobretot en els efectes 
poHucionants, fora del territori on es produeixen, tenint 

com a reflex la modificació del medi ambient d'altres 
àrees, en el nostre cas de l'àrea· turística. 

Insistim que ens trobem davant d'un medi fràgil, 
no només com a conseqüència d'accions agressores 
des de dins del propi territori, sinó també des d'àmbits 
extraterritorials. En aquest sentit, les repercussions 
interterritorials en l'ecosistema geogràfic fan plantejar 
i prendre en consideració, necessàriament, àrees més 
àmplies que les pròpies específiques, en el nostre cas 
del litoral en sentit estricte, si es vol mantenir i conser
var el recurs geofísic. 

El problema no es limita a què la platja se saturi 
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de turistes, o que estigui bruta, o que projectin l'om
bra els propis edificis turístics, sinó que el que passa i 
es produeix a quilòmetres de distància pot, a la vegada, 
tenir repercussió sobre aquest medi. Aquesta reper
cussió força a haver d'integrar la problemàtica de la 
utilització d'aquest recurs litoral amb tota l'àrea que 
potencialment pugui tenir incidència sobre ell en tots els 
aspectes, comportant unes exigències territorialitzadores 
sobre aquesta àrea subordinades als seus interessos. 

És fàcil de comprendre que si instal·lem una 
indústria i al costat en construïm una altra, fins i tot 
pensant que aquesta sigui una indústria molesta, 
podem continuar produint en la primera, malgrat les 
molèsties que suposin per als treballadors (sabent que 
es prescindeix d'aquestes subtileses). En principi una 
instal-lació no modifica el procés productiu de l'altra. 
Però posar la fàbrica de paper de l'exemple a la vo ra 
d 'un sector turístic, sí que tindrà incidència sobre 
aquest recurs, modificant el seu procés productiu . 
D'aquí aquesta necessitat, un cop més, d'integració 
territorial. Integració en un doble sentit: des de les 
necessitats que té el medi cap a l'exterior, i des de les 
repercussions que des de l'exterior poden produir-se 
sobre el medi que estem utilitzant. 

Escales de funcionalització i regió 
Tot el que hem dit ens porta cap a un altre aspecte 

geogràficament interessant, el qual aparentment s'all u-
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nya del tractament regional tal com s'ha plantejat, 
encara que està íntimament lligat a la relació respecte 
de l'espai exterior. Es tracta dels distints objectius lli
gats als diversos interessos que des de diferents àrees 
d'actuació es produeixen respecte l'espai turístic. 

Quan un operador turístic es planteja la seva estra
tègia com a empresa, té en la ment l'espai a una escala 
que correspon al seu camp d'actuació. Quan ho fa el 
president d'allò que en podríem dir Consorci Turístic 
Regional a la se,·J. ment té present una altra escala d'ac
tuació. En el primer cas l'escala d'actuació es correspon
dria amb una escala europea o mundial. En el segon, 
amb l'àrea regional del Consorci. Quan qui s'ho planteja 
és el propietari d'una parada de begudes situada a la plat
ja, la seva escala abarca més o menys una hectàrea: és el 
territori on ,·endrà els seus refrescos. 

A cada escala d'actuació li corresponen uns objec
tius diferenciats. Evidentment, a l'executiu que es 
troba a Londres dirigint un operador turístic no li 
preocupa gens l'home de la parada de begudes. Li és 
indiferent ja que no apareix en el seu mapa ni física
ment, ni en la seva relació personal. Mentre que pel 
propietari de la parada de begudes allò que faci l'ope
rador turístic té importància ja que si canalitza els 
turistes cap aquella zona o cap a una altra farà variar la 
seva clientela, és a dir, en dependrà el funcionament de 
la seva unitat productiva. 

Per tant, segons el tipus de turisme i la seva pro
cedència, internacional o interior, les estratègies seran 
diferents en funció de cada escala del mercat. Per les 
seves pròpies característiques, el sector turístic ha 
d'enfrontar-se a una ! doble escala: del punt de vista 
productiu (oferta) ha Oe plantejar-lo a escala regional; 
del punt de vista del mercat (demanda) ha de fer un 
plantejament a escala internacional. Però pel propie
tari de la parada de begudes aquesta problemàtica no 
estarà dins de la seva mentalitat, ja que ell només veu 
gent física i procura adaptar-se a ella. 

Aquesta diversitat d'escales comporta uns plan
tejaments i una problemàtica diferent en funció dels 
objectius, també diferents, des de la posició-escala 
d'actuació de cada agent. Recordem que en el nostre 
cas es tracta d'un sector productiu internacionalitzat 
i que, per tant, ens trobem dins d'un sector fona
mentalment d'exportació amb les estratègies pròpies 
del cas. 

D'aquí es derivarà un altre aspecte geogràfic inte
ressant que fa referència als conflictes entre agents 
segons la posició territorial i l'escala des de la que 
actuen, així com les formes d'actuació concretes de 
tots els tipus d'agents que hi intervenen. Posem un 
exemple. 

La localització d'un aeroport, com el Reina Sofía 
a Tenerife, està plantejat a una escala regional. Quan 

un turista va a adquirir un passatge, l'empleat li ven un 
bitllet d'avió per Tenerife com a unitat territorial. En 
el moment en què el turista aterra a Tenerife es pro
dueix un canvi d'escala, enfrontant-se amb un territori 
concret a una escala significativa per a l'actuació 
humana directa. 

Per a la persona que li venia el passatge, Tenerife 
era únicament un punt petit en el mapa, sent-li indife
rent la localització de l'aeroport. Ben al contrari, a 
escala regional l'elecció de la seva localització adqui
reix gran importància. En principi, per l'operador 
turístic pot no ser significatiu, mentre conegui que es 
troba situat a menys de 100 km/ 1 hora de desplaça
ment del lloc on es troba l'allotjament, altrament no 
l'importa el lloc de la seva localització per ell mateix. 
Pel conjunt regional la localització és important, per la 
seva influència en el medi, per les possibilitats de 
desenvolupament d'una àrea o d'una altra, etc. Per la 
seva banda, el propietari de la parada de begudes 
només està interessat a què els turistes puguin arribar 
a aquella platja, i li és indiferent el que passi cent qui
lòmetres més enllà: on es troba situat l'aeroport, si la 
platja a cent quilòmetres està bruta, si hi ha soroll o hi 
ha poJ.Iució, a ell pot ser-li indiferent mentre conti
nuïn acudint banyistes al tros de parceJ.Ia que li 
correspon. 

La importància de la territorialització d'aquest 
sector és fonamental donat el fet que les actuacions 
empresarials individuals no són autònomes, sinó que 
es troben absolutament supeditades al valor mitjà de 
l'espai en el que es troben. És a dir, un empresari 
industrial disposa de l'opció individual de dirigir-se 
cap al mercat que ell ha escollit. La possibilitat d'intro
duir en aquest el seu producte només depèn d'ell en la 
seva relació amb la competència i, al comprador li és 
indiferent l'espai de producció -la seva localització, les 
característiques del medi ambient, el clima, o qualse
vol altre variable en l'espai del lloc de producció-. 
Així, si l'empresa perd un mercat, per la raó que sigui, 
disposa de l'opció individual de dirigir-se cap a un 
altre mercat, ja que el consum només depèn del pro
ducte i no del lloc de producció. 

Ben al contrari, l'empresari turístic depèn en un alt 
grau de l'entorn on es troba ubicat i de la dinàmica que 
aquest entorn segueixi. La diferència essencial amb la 
producció industrial és que el consumidor, com sabem, 
és qui es desplaça fins a un territori -recurs on l'empre
sari no es troba únicament sol, sinó que forma part, com 
un més, del conjunt d'agents productius que, en el glo
bal de les seves actuacions, són els que coJ.lectivament i 
solidàriament confereixen l'atribut de qualitat de l'àrea, i 
amb ella el servei productiu. 

En funció d'això si, per exemple, l'empresari turís
tic perd el mercat de la Gran Bretanya, pot intentar 
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obrir-ne un altre (per exemple l'holandès), sempre i 
quan la pèrdua s'hagi produït per causa de la seva rela
ció individual amb el mercat anglès (per exemple, per 
falta d'acord amb els operadors turístics que controlen 
el mercat), però si la pèrdua de mercat és deguda a una 
degradació del medi o a un canvi en les modes, o per 
qualsevol altra causa col·lectiva, encara que el seu ser
vei particular sigui el millor del món, la importància de 
la qualitat mitjana del medi se l'hi imposa i molt difícil
ment podrà sortir-se'n individualment. Així és com 
aquest tipus de sector econòmic no disposa d'elasticitat 
individual i està lligat i requereix les accions regionals . 

Per això es genera una problemàtica específica 
que lliga les escales d'actuació dels agents amb les 
motivacions per les quals els turistes, des d'una escala 
determinada, decideixen dirigir-se cap a un lloc o un 
altre. Que els turistes elegeixin un punt o un altre no 
és un fet fortuït ni aleatori, ni tampoc no és constant 
ni permanent, sinó que és un fet social. Fet social que 
ve determinat per la canalització que en fan els mitjans 
de transport i de comunicació, per la conformació i 
configuració dels gustos i les modes, però també per 
l'evolució de la qualitat del medi ambient i per la qua-
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litat tècnica de l'espai tunsuc com a resultant social 
global de les actuacions individuals de tots els seus 
agents productius. 

En aquest punt el transport i l'evolució de les tèc
niques de transport passen a un primer pla. En efecte, 
un canvi de direcció en la canalització de turistes pot 
fonamentar-se en una argumentació basada en dos 
punts: primer, l'oferta de coses noves; segon, que el 
seu cost sigui similar al que estaven acostumats. Des 
de la consideració de l'escala, una àrea turística que es 
basi en un turisme de vol charter internacional i amb 
poca imbricació territorial o regional d'aquest turisme, 
exigirà un tipus d'esforç de manteniment de la 
demanda que pugui entrar en competència amb l'evo
lució tècnica, en la mesura que aquesta permeti despla
çaments a més llargues distàncies, de manera que, amb 
un mateix cost i amb un mateix temps, podem despla
çar-nos a qualsevol lloc del planeta. O en tot cas, encara 
amb petites modificacions en els costos si, sumant, el 
valor global del pressupost de vacances -suma del 
transport més l'estança- és similar. Aquí conflueixen 
el factor transport i més el factor espacial del cost dife
rencial de reproducció social més baixa en la nova uni-
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tat productiva turística més allunyada. Aquesta incur
sió en la problemàtica del cost del turisme, pel turista
consumidor té el seu sentit en retenir que aquest 
recurs és consumit sota un cost global: desplaçament 
més estança. Un dels factors pot augmentar i allunyar 
la distànci a en cas del transport, si l'altre s'abarateix en 
àrees de menor nivell de vida, menys industrialitzades 
però d'una major qualitat del medi ambient i idèntica 
seguretat personal. 

En la mesura que la relació distància-temps relati
vitza la dimensió territorial, fa accessibles la creació de 
noves àrees turístiques allunyades gràcies a l'avenç tèc
nic en els transports a gran distància i als majors 
volums de transport, el que pot portar a una situació 
en la que una àrea turística deixi de ser atractiva, per 
modificació de les modes, i comporti l'abandonament 
dels consumidors, tot i mantenir-se la qualitat del 
medi geofísic. 

La formació social de l'espai regional 
Els agents interiors del sector productiu que s'es

tigui considerant, en aquest cas el sector turístic, es 
troben integrats en la formació social pròpia del terri
tori en el moment donat. Per això participen d'una 
manera important, a través de la seva pròpia actuació 
sòcio-econòmica, en la configuració del territori. En 
aquest fet influeix la vocació exclusivista de l'espai que 
el fet turístic comporta, tant per la valoració econò
mico-productiva de l'espai en sí mateix (com paisatge 

(Foto : R"mbol) 

específic apte per al seu consum-ús com a espai d'oci), 
com per l'ocupació extensiva (visual i perceptiva tant 
com física), no només de l'espai geofísic sinò també de 
l'espai urbanitzat produït per la col·lectivitat que l'ofe
reix com a recurs. 

L'influx territorialitzador dels sectors, sota les 
seves pròpies característiques, que acabem d'assenya
lar, fa més precís i imprescindible fins i tot que en 
altres tipus d'actuació econòmica, un projecte territo
rial coherent en les finalitats de la pròpia producció, 
projecte territorial que necessàriament haurà de ser 
regional en el sentit territorial globalitzador del terme. 

Diguem, com a conclusió, que ens trobem davant 
d'un sector en el que, des d'una perspectiva territorial, 
podem parafrasejar allò que es diu de què s'ha de 
defensar al capitalismedels propis capitalistes, per un 
s'ha de fer defensar el territori (com a recurs geofísic i 
com a mitjà de producció) dels propis agents econòmics 
que d'ell se'n beneficien. 

Data de recepció de l'ori ginal: 04.88 

Joan-Eugeni Sanchez 
Professor Tit ular de Geografia H umana 

Universita t de Barcelona 
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L'EXACTITUD POTENCIAL 
DEL MÈTODE MODERN D'AJUST 

DE BLOCS PER FEIXOS 
' ~N LA_ "140TOGRAMETRIA AERIA 

Introducció 
L'ús de tècniques fotogramètriques per assignar 

coordenades a estacions situades sobre el terreny 
(densificació de xarxes geodèsiques, aixecaments per a 
cadastre i enginyeria civil, problemes territorials, etc.) ha 
estat objecte de discussions contínues durant, almenys, 
els darrers vint anys. Els resultats de la fotogrametria 
no han estat sovint prou acurats i, malauradament, 
s'han · establert els estàndards d'exactitud per als treballs 
fotogramètrics basant-se en aquests resultats. Si mirem 
enrera, però, observarem que el motiu principal de la 
pobresa d'aquests resultats ha estat: un tractament 
fotogramètric analític poc adequat, especialment en 
l'aplicació dels mètodes aproximats d'ajustos de blocs, 
i també, en part, una planificació i una execució poc 
adequades del vol fotogramètric . El fet de poder dis
posar, actualment, de programes d'ajust per feixos, 
amb paràmetres d'autocalibració, així com el coneixe
ment recent dels problemes de fiabilitat, i com a con
seqüència el coneixement més aprofundit de les neces
sitats estructurals d'una xarxa, han establert la base per 
poder emprar exhaustivament les potencialitats 
d'exactitud que ofereixen les fotografies aèries actuals. 
La conseqüència principal d'explotar aquest potencial 
és que es posen a l'abast, i es poden obtenir en situa
cions diverses, nivells repetibles d'exactitud fotogra
mètrica que ultrapassen els estàndards convencionals i 
que obliguen a revisar actituds no justificades referents 
a les aplicacions pràctiques de la fotogrametria com a 
eina per assignar coordenades a punts topogràfics. 

Comparada amb els mètodes topogràfics conven
cionals, la fotogrametria té dos avantatges essencials : 

En primer lloc, les fotografies aèries contenen una 
enorme quantitat d'informació del terreny, la qual pot 
ésser utilitzada per a múltiples propòsits d'avaluació. 
Aquesta característica no ha de ser negligida atès que 
cal considerar els esforços actuals i futurs en planifica
ció urbana i territorial. 

En segon lloc, la fotogrametria permet dissenys 
repetitius d'una xarxa i, per tant, permet fer una pre
dicció senzilla i barata de la precisió mitjana dels resul
tats finals, utilitzant, per exemple, models sintètics de 
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precisió dels ajustos de feixos com els obtinguts per 
EBNER ET AL. (1977). 

En un projecte, suposant que es poden aconseguir 
les exactituds demanades, hom tria un procediment 
tècnic de realització en funció, sobretot, de considera
cions econòmiques. La millora recent i l'estabilització 
de l'exactitud fotogramètrica en la determinació de 
punts, permeten reduir l' esforç a esmerçar, ja que 
l'exactitud necessària en l'espai de coordenades 
objecte es pot obtenir utilitzant una escala d 'imatge 
més petita i, per tant, menys fotografies, la qual cosa 
significa menys temps de mesura i conjunts més 
reduïts de dades per tractar i analitzar. 

L'objectiu d'aquest article és fer avinent quines 
són les actuals potencialitats d'exactitud de la fotogra
fia aèria convencional amb l'ajut d 'un tractament 
empíric de dades. En articles anteriors (GRüN, 1978, 
1980a), a partir de consideracions de precisió i de fia
bilitat, es va demostrar empíricament que l'autocali
bració sofisticada és millor que la calibració basada en 
zones de prova (els avantatges econòmics de l'autoca
libració no han estat posats mai en dubte). 

Tots els resultats que es presenten, s'han obtingut 
sota condicions de pressió econòmica simulada. No 
s'ha fet cap esforç (no és necessari fer-ho, segons 
demostren els resultats) per aplicar refinaments sofisti
cats a priori a les coordenades de les imatges, ans al 
contrari: només s'han utilitzat les quatre marques 
fiducials, la distorsió radial de l'òptica s'ha corregit 
d'acord amb el certificat de calibració i la refracció s'ha 
corregit utilitzant la fórmula de Bertram modificada 1 • 

Aspectes de les consideracions d'exactitud 
Les teories actuals més sofisticades sobre l' exacti

tud de xarxes geodèsiques han estat desenvolupades 
per B AARDA (1967, 1968), el qual considera que l'exac-

Nota 

I. (N. del T .): A causa del fet qu e alguna termi nologia pot no ésse r fa miliar 
per al lector, malgrat que els termes precisió i exactitud són clarament defi
nits més endavant, avancem que prec isió i exactitud tenen significats d ife
rents en aquest article i que correspo nen als termes anglesos preàsion i 
accuracy, de l'article o ri ginal, respectivament. 
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titud dels resultats d'ajustos de xarxes (coordenades i . 
funcions de les coordenades, tals com angles, distàn
cies i raons entre distàncies) es pot dividir en dos com
ponents : precisió i fiabilitat. Els dos conceptes involu
cren. molta matemàtica i estadística, tal com es veu en 
la teoria de les transformacions S i en la d'estimació 
estadística d'intervals. Una descripció breu de les tèc
niques de Baarda i una exposició dels problemes, jun
tament amb la seva definició de precisió, exactitud i 
fiabilitat es poden trobar a BAARDA (1977) i ALBERDA 
(1980). Recentment, els fotogrametristes han utilitzat 
parts d'aquestes teories per aplicar-les a les xarxes 
fotogramètriques. Per investigar la fiabilitat dels siste
mes de feixos, cal llegir FORSTNER (1979, 1980) i GRüN 
(1979, 1980b, 1980c). El primer intent d'usar el con
cepte de les transformacions S en fotogrametria es deu 
a MOLENAAR (1980). 

No ' s l'objecte d'aquest article presentar o elabo
rar temes de la teoria d'exactitud de Baarda. Malgrat 
tot, cal fer alguns comentaris bàsics sobre els concep
tes d 'exactitud, precisió i fiabilitat, tal com s'apliquen 
en aquest treball, per entendre el significat dels estima
dors de precisió i exactitud que s'utilitzen més tard, en 
la secció que tracta dels Estudis Empírics d'Exactitud. 

Precisió 
Sigui el model estadístic lineal de l'ajust per feixos: 

on : 

1- e= Ax; P 
E(l) = Ax; E(e) = O 

(1) 

x és el vector dels paràmetres convencionals dels fei
xos (coordenades del punt objecte, elements 
d'orientació exterior) 

e és el vector dels veritables errors d'observació 
P és la matriu de pesos del vector d'observacions 1. 

Fent servir la terminologia de la teoria moderna 
d'estimació lineal per a estimacions d'interval, aquest 
model pot ser formulat com la hipòtesi nul·la H a 
(compareu GRAYBILL, 1961, i BAARDA, 1968): 

(2) 

(és a dir, 1 segueix una llei de distribució norm~l, mul
tidimensional, amb esperança E(l) = Ax i dispersió 
D(l) = Oa

2p-1
, Oa

2 és el factor de variància a estimar). 
Suposem que una estimació no esbiaixada de 

variància mínima de xi oa2 s'obté amb: 

x = (ATPAt1ATPl 

òa2 =+ (AX:- l)TP(AX: -1) 

r = n-u (redundància) 

(3a) 

(3b) 

i els residus s'escriuen : 

v=A x -1 (4) 

Sota Ha les distribucions d'xiv són : 

X - N(x,KxJ, Kxx = Oa
2Q xx (Sa) 

V- N (O,KvJ, Kvv = Oa
2Q vv (Sb) 

amb les matrius de coeficients de pes: 

El terme precisió es defineix per les característi
ques estadístiques dels paràmetres estimats x, si les 
suposicions a priori (relacions funcionals i estocàsti
ques) del model de l'ajust (equació 1) són considerades 
vertaderes. 

Per tant, la matriu de covariància Kxx conté tota la 
informació sobre la precisió de la solució x. 

A fi de completar la discussió, cal esmentar que la 
mesura de precisió de Baarda no és la matriu de cova
riància Kxx, sinó una matriu de criteri artificial, o bé la 
desviació de Kxx respecte d'ella, respectivament. 

Les matrius de covariància Kxx ' ~ també es 
poden escriure usant l'operador de dispersió D . Per a 
Kxx obtenim: 

Kxx = D(X:) = E((X:- E(X:))(X:- E(xW) (7) 

Sota Ha obtenim: 

E(x) = x, (8) 

i per tant: 

Kxx = D(x) = E((X:- x)(X:- xl) (9) 

Exactitud 
Suposem que el model (equació 1) sigui un model 

fals. Llavors, obtenim: 

E(l) i= Ax (10) 

i l'estimador de mínims quadrats: 

(11) 

ja no és no esbiaixat, de forma que: 

E(x) = x + \lx i= x (12) 

on \lx és el biaix degut als errors del model. 
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La precisió de x es pot deduir, altre cop, aplicant 
l'operador de dispersió : 

D(x) = E((x- E(x))(x- E(x))T) = (13) 
= E((x- (x + V'x)) (x- (x + V'x))T) = 
= E((x- x) (x- xl) = Kxx 

Per tant, obtenim, tant en el cas del model verda
der com en el del model fals, mesures de precisió idèn
tiques (el valor veritable o0

2 pel factor de variància 

s'usa en tots os mo e s. ). En ambdos casos /a prec;
sió descriu la desviació dels vectors estimats x (o x) a 
partir de la seva esperança associada amb el model 
corresponent. 

Per a la discussió dels efectes d'un possible model 
fals, el terme exactitud esdevé important. Per deduir una 
mesura d'exactitud multidimensional, el segon moment 
d'x sobre x (que ja no és una dispersió) es formula: 

A(x) = E((x- x) (x- x)T) (14) 

A(x) defineix l'abast de la desviació del vector estimat x 
a partir del vector verdader x. Desenvolupant l'equa
ció 14 s'obté: 

A(x) = E(x:XT)- 2E(x)xT + xxT = 
= E(xxT)- 2(x + \lx) XT + XXT = (15) 
= E(xxT)- 2V'xxT- xxT 

Un procés similar de l'equació 13 dóna: 

D(x) = E(xxT)- 2E(x)(x + Vx? + (x + V'x)(x + Vx? = 
= A(x)- 2E(x)V'xT + 2x'VxT + V'x'VxT = (16) 
= A(x)- V'x'VxT 

Per tant, es dedueix que: 

A(x) = Kzz + V'x'VxT (17) 

L'equació 17 es pot usar com una mesura de 
l'exactitud; inclou tant els efectes de la precisió, com 
els de la fiabilitat (errors del model). Si es verifica H 0 

obtenim: 

V'x =O 

i l'exactitud A(x) és idèntica a la precisió D(x) . 

El biaix V'x no es coneix normalment, excepte en 
cas que es disposi d'informació externa que no sigui 
emprada pel model d'estimació (equació 1), com per 
exemple les coordenades de punts de comprovació. 
Baarda evita aquest problema substituint l'equació 17 
per una fòrmula que conté l'efecte combinat dels 
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errors aleatoris i dels no detectables en x, en el model 
(arriba a allò que ell anomena valors de frontera 'V0x, 
que són mesures escalars). 

Fiabilitat i inspecció de dades 
El terme fiabilitat defineix la qualitat del model 

d'ajust en relació a la detecció d'errors en el model. 
Aquests errors poden ésser errors grollers (blunders), 
errors sistemàtics (errors en les hipòtesis funcionals) i 
errors en els pesos (errors en les hipòtesis estocàsti
ques ). Fou BAARDA(1 967, 1968) qui va desenvolupar 
una teoria força completa de la fiabilitat, que es va uti
litzar en els ajustos de la xarxa geodèsica dels Països 
Baixos durant uns quants anys i que ha estat també 
adoptada pels fotogrametristes per investigar la fiabili
tat de les estructures de les xarxes fotogramètriques . 

Actualment, el terme fiabilitat s'usa preferent
ment en relació a la detecció i localització d'errors gro
llers, la qual cosa és correcta, si un programa d'autoca
libració sofisticat s'ocupa de la compensació d'errors 
sistemàtics; també s'usa perquè el problema de millo
rar els pesos ha d'ésser tractat separadament mitjan
çant tècniques d'estimació de pesos. 
Hi ha definicions de: 
- Fiabilitat interna: dóna la magnitud d'un error gro

ller en una observació que és no detectable a un cert 
nivell de probabilitat. 

- Fiabilitat externa: indica l'efecte d'aquest error gro
ller no detectable en les quantitats estimades ( d'inte
rès especial: coordenades de l'espai objecte dels 
punts del terreny). Per conèixer detalls de la fiabili
tat interna i externa dels sistemes per feixos, veieu 
FORSTNER (1979, 1980) i GRüN (1979, 1980b, 
1980c). 

- Tècnica d'inspecció de dades (data-snooping): un 
procediment per detectar errors grollers. 

A causa que els errors veritables (e) del sistema 
d'ajust (equació 1) no es coneixen, el procediment de 
detecció d'errors grollers s' ha de restringir a x i/ o v. 
Llavors les hipòtesis nul·les: 

H ()¡ : E(x¡) = x¡ 
H (í¡: E(v¡) = O 

es poden utilitzar en tests. 

(18a) 
(18b) 

Les esperances per al vector X¡ de solucions no es 
coneixen normalment; les excepcions són les coorde
nades dels punts de control i de comprovació. 

En el cas de coordenades de punts de comprova
ció, els tests portarien als criteris estadístics següents: 

X·-X b' ' '~ t¡ = ~,arn ox. = Oavqx·X· 
O X· I I I 

I 

(19) 
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on qxx és l'element diagonal i-èsim de Q xx en cas que 
Ó

0 
s'h

1

agi d'emprar en lloc de l'esperança 0 0 • Sota H~¡ el 
criteri de test t¡ es distribueix segons la t de Student 
amb r graus de llibertat. 

t¡ - t(r) (20) 

En projectes pràctics normalment no es disposa 
de les coordenades dels punts de comprovació. Si l'ob
jectiu d'un projecte de test fotogramètric és compro
var la potència de la tècnica aplicada, i si d'aquest test 
cal extreure'n recomanacions pràctiques per als pro
fessionals, els criteris de test (equació 19) no s'han 
d'aplicar en els propis projectes de tests, ja que els 
resultats així obtinguts no estarien en concordança 
amb les necessitats pràctiques. Per tant, els resultats 
presentats en aquest treball no han estat subjectes als 
tests de l'equació 19, és a dir, les coordenades fotogra
mètriques dels punts de comprovació no han estat 
"netejades" per cap procediment directe de rebuig 
aplicat a posteriori. 

Si les coordenades dels punts de control s'intro
dueixen com a magnituds estocàstiques (compareu 
amb GRüN, 1978) llavors es poden establir criteris de 
tests, similars als de l'equació 19, per comprovar la 
desviació de les coordenades determinades fotogramè
tricament respecte als seus valors geodèsics. Així, per 
exemple: 

(21) 

on e indica punt de control. 
te¡ té el caràcter d'un residu normalitzat i no 

segueix la distribució de Student, ja que V¡e depèn de Ó
0 

i, com a tal, de óx_e. Per provar aquesta darrera afirma
ció, hom pot co~sultar el teorema 4.21 de GRAYBILL 

(1961, pàg. 88). 
La distribució correcta de te¡ és la 1: distribució 

(compareu l'aplicació de 1: en POPE, 1975, per a la 
detecció d'errors grollers): 

. (22a) 

amb: 

(22b) 

La comprovació de les observacions de les coor
denades imatge, basada en l'equació 18b, pot fer-se 
utilitzant la tècnica d'inspecció de dades de Baarda. 
Un cop més, per a la majoria dels blocs fotogramè
trics, s'ha d'utilitzar la Ò

0 
estimada en lloc de l'espe-

rança 0
0

• Llavors, els criteris de test resulten ésser: 

-v- b , , ' r:--W¡ = ,- 1
' arn av. = a o v q V·V· 

0 I I I 
V· 

(23) 
I 

on qv·v· és l'element diagonal i-ésim de Q vv · Si H v 0 és 
verdadera, W¡ es segueix la distribució 1: per la mate

1

ixa 
raó indicada abans, és a dir: 

W¡ - 1:(r) (24) 

La distribució 1: no s'ha investigat gaire fins ara, 
atès que encara hi ha problemes específics per resoldre 
amb la distribució de W¡ sota hipòtesis alternatives. 
Afortunadament, la redundància dels blocs fotogra
mètrics és gran, de manera que 1: pot ésser substituïda 
per la distribució de Student: 

1:(r) = t(r) (25) 

la qual és més fàcil d'emprar. 
Els criteris de test W¡ són de considerable impor

tància pràctica per netejar dades. Donen un procedi
ment força sensible per detectar errors grollers, ja que 
inclouen via óv. (qv-v.) l'estructura de la xarxa. Per a 
sistemes grans ~om els que són corrents en aerotrian
gulació, el càlcul estricte de la matriu Qvv completa, o 
encara que només sigui el dels seus elements diagonals 
qv-v- és molt costós. 

1 1 

Considerant, a més a més, la incertesa en l'assig
nació de la matriu de pesos P, es justifica la idea d'apli
car una tècnica modificada d'inspecció de dades, tal 
com ha estat introduïda per GRüN (1979, 1980c). 
Basant-se en l'ús de valors aproximats per a qvv deri
vats de models de fiabilitat interna, s'han comprovat, 
amb aquest mètode, les coordenades d'imatge de les 
àrees de test de Jamijarvi i Willunga (citats més enda
vant, en la secció que tracta dels Estudis Empírics de 
Precisió). 

Criteris de test per a l'avaluació de resultats 
d'ajustos de blocs 

Per a l'avaluació dels resultats dels ajustos de 
blocs és crucial emprar criteris de test que puguin con
testar la pregunta: "el model d'estimació aplicat és 
correcte o no?" K"" s'ha definit com una mesura de 
precisió per a la solució x (o x). Però la matriu Kxx 
completa, encara que dóna la densitat d'informació 
més elevada, és una mesura d'exactitud molt compli
cada i, per tant, ens estimem més mesures de precisió 
escalars. En investigacions fotogramètriques de blocs 
de prova, les mitjanes de les variàncies de les coorde
nades dels punts del terreny ajustats s'utilitzen com a 
mesures teòriques de precisió (els símbols X, Y, Z fan 
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referència als vectors de coordenades de punts del terre
ny, és a dir de subconjunts del vector x de l'equació 1): 

tr(Kx ) tr(KU o 2 = __ x_x o2= (26a) x n ' Y nx,y x,y 
2 + 2 tr(K~x ) 2 ox or 2_ (26b) ox,y 2 'oz - nz 

on K~x' K~x ' K~x són les parts de Kxx que corresponen 

a ]f r, Z; i nl' J nz ~ón ~1 nombre de coordenades d'X, 
,y . . b) ' d '. ' Y i Z. Eb v ,.lvr ~ ( "'"l'""c •o n s 2 <:-a 1 2 <:. so n tnterg¡: 

pràctic especial, ja que estan relacionats íntimament 
arnb formes quadràtiques dels vectors de diferències 
de coordenades estimades en els punts de comprova
ció, tal com ara s'explicarà. 

Les diferències entre les coordenades estimades 
fotogramètricament i les determinades independent
ment (que se suposen lliures d'errors en comparació 
amb la precisió fotogramètrica esperada) són: 

~)( = )(- x 
~Y'=Y'-Y 
S2=2-Z 

(27) 

on (XT, yT, ZT? és el vector de les coordenades veri
tables i ()èT, Y'T, 2T)T és el vector de coordenades foto
gramètriques. A causa del fet que els valors veritables 
X, Y, Z són inclosos a~)(, ~ Y', ~2, es poden definir 
com a estimadors d'exactitud: 

- 2 + - 2 ~2T~2 -2 _!lx !ly -2_ 
!lx,y - --2- ' !lx - --

nz 

Sota les hipòtesis nul·les: 

H x,y · ( ~~)- N(O KX•Y) 
O • ~I > xx 

H0x :~2 - N(O,K~J 

(28a) 

(28b) 

(29a) 

(29b) 

els estimadors ¡!2 x,y ' ¡!2 z són estimadors no-esbiaixats 
per a les mesures teòriques de precisió o2 x,y ' o2 z 

(30a) 
(30b) 

Per tant els "estadíst~cs de la traça" ~.y i iiz2 (en 
terminologia de BJERHAMMAR (1960), segons la qual: 

E(i!;,y) = tr(K~·n 12nx,y 
i E(¡!/ ) = tr(K~Jinx) 
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són adequats com a predictors de l'exactitud en la pla
nifi.cació pràctica de projectes i també són útils en 
investigacions empíriques d'exactitud, tal com es pre
senten en aquest treball. 

Tanmateix, si s'ha de comprovar que ~)(, ~ Y' i 
~2 segueixen una llei de distribució normal (o que no 
la segueixen), els estimadors de màxima versemblança: 

(31a) 

(31b) 

són els estimadors millors (vegeu GRüN, 1980a i 
MOLENAR, 1978). 

Una característica estadística interessant és que 
sota H 0 x,y i H 0 Z, els estimadors fl2 x,y i fl/ són estima
dors no esbiaixats del factor de variància: 

E(.J2 ) = o 2 E(" 2) = o 2 r x,y O > rz O (32) 

Tant fl;./ò0
2 com flz21ò0

2 segueixen (sota H 0·Y, H 0z) les 
distrlbucions de Fisher: 

(33a) 

T = z (33b) 

Si les matrius Q~·~- 1 i Q~x-1 , que són les equacions 
normals reduïdes parcials, es coneixen per a X, Y i Z, 
llavors l'estimació interval per a X, Y i Z, utilitzant els 
estimadors (equacions 31a i 31b), es pot fer de forma 
senzilla. 

Considerem un error de tipus I, de magnitud 1-ex 
(ex és la probabilitat de rebutjar una hipòtesi nul·la ver
dadera); llavors les equacions: 

Tx.y = F(1 -ex, 2nx,y• r) 
T z = F(1 - ex,nz, r) 

I 

(34a) 
(34b) 

defineixen dos hipereHipsoides de confiança amb el 
centre a ()èT, Y'T) i 2. Per tant, 1 - ex és la probabilitat 
que sota H 0·Y i H z0 respectivament, els valors vertaders 
(XT, yT), Z siguin dins el seu hipereHipsoide corres
ponent. 

Els estimadors fl2 x,y• fl2 z es poden comprovar 
usant els valors crítics cx,y• cz de les taules de Fisher: 

(35a) 
P(fl;;y~cx,y = ò0

2F(l - ex,2nx,y• r) I H 0·Y)"= 1- ex · 
P(fl~~cz = ò0

2F(l- ex, nz, r) I H~) = 1 -ex (35b) 
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En contrast amb aquest procediment, l'estimació 
d'interval per a (XT, yr?, Z mitjançant l'equació 28b 
és molt més costosa. 

Aproximacions per a les distribucions de fi~.y ' fi~ 
sota H ò·Y, H z 0, les ha donat MOLENAAR (1978) : 

tr(Qx,y) 
-2 2 XX F(K ) !lx,y - 0 o ~ x,y >00 

x,y 
(36a) 

(36b) 

D'ací, es pot deduir que : 

tr(QX•Y) 
- 2 , 2 xx F(K ) 
!lx,y - Oo 2n x,y ' r 

x,y 
(37a) 

- 2 - , 2 tr(Q~)F(K ) 
!lz Oo z' r nz 

(37b) 

Si els valors propis de Q~·r, Q~ s'escriuen 
À.f·Y (i = 1 , ... ,2nx,y), "-j(j = 1 , ... ,n2 ), llavors els graus de 
llibertat Kx,y ' Kz s' han de calcular: 

(38a) 

(38b) 

on int és l'operador de conversió a valors enters. 

Els estimadors fi~.y ' fi~ poden comprovar-se 
emprant els valors crítics cx,y ' cz: 

(39a) 
tr(QX•Y) 

P( - 2 :<- - ' 2 x x F(1 T< )/HX Y) - 1 !lx,y _,cx,y - O o ~ - cx,~'"-x,y•r o' - - <X 
x,y 

(Qz ) (39b) 
tr xx 

P(fi~~cz = ò0
2 F(1- cx,K2 ,r) I H 0) = 1- <X 

nz 

quant més Q~·r , Q~ s'aproximen a múltiples de la 
matriu unitat, cosa que és més probable s{ el recolza
ment és dens que no pas si no ho és, tant més es 
corresponen els estimadors fi~.y ' fi~ amb ~.y ' fl~ . Con
siderem: 

Qx,y =fi xx (40) 

on f és un factor escalar i I és la matriu unitat. 

Llavors: 

tr(Qx·Y) = 2n f xx x,y (41) 

(42) 

(43) 

Per a fl~.y obtenim : 

•2 -!lx,y - (44) 

i, finalment: 

- 2 
• 2 _ !lx,y • 2p (2 ) !J. - -- - Oo nx Y'r x,y f ' (45) 

Per a f = 1, les distribucions de fl~.y i fi; ,y són idènti
ques. Una discussió similar es pot fer per a la coorde
nada Z. 

Per a més detalls, vegeu KocH, 1975; MOLENAAR, 
1978; i GRüN, 1980a. El càlcul dels estimadors flx,y i flz 
no va ser possible en aquestes investigacions a causa 
que, en els llocs usats, les matrius Q~·t 1 , Q~~ ~ no es 
coneixien en aquell moment. 

Per causa del fet que els estimadors fi~.y ' fi~ inte
gren característiques de precisió i fiabilitat, es poden 
considerar com a estimadors de l'exactitud i, com a 
tals, poden ser utilitzats per revisar els resultats d'ajust 
de blocs de test, tal com es fa a la secció d'Estudis 
Empírics d'Exactitud. 

Estudis empírics d'exactitud 
En els darrers anys, s'han realitzat estudis d'exac

titud fotogramètrica emprant blocs de test. La majoria 
d'aquests estudis es basaven més en recolzaments geo
dèsics d'exactitud insuficient que no pas en mètodes 
d'aproximació al procés de les dades. Com a conse
qüència, l'autèntic nivell d 'exactitud fotogramètrica 
mai no va ésser demostrat. Recentment, però, 
ROBERTS (1976) i S LAMA (1978) han publicat resultats 
sorprenents utilitzant sistemes de cambres amb malles 
de marques superposades (reseau carnera) i dedicant 
un esforç considerable a treballs de calibració i de 
compensació d' errors sistemàtics a priori. Encara que 
els procediments de tractament de les dades aconse
llats pels dos autors no poden ésser recomanats com a 
eficients per a cap projecte, llurs investigacions han 
demostrat el potencial d'exactitud inherent a la foto
grametna. 
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Extensió Recobriment 
Cambra Àrea (km2

) l!t 

RMKA2 
WA 

Jamijarvi 2x2 60/60 

MRB Jamijarvi 2x2 60/60 
WA 

RMKAR Willunga 5,8 x 5,8 60/60 
WA 

RMKAR Kapunda 24 x 24 60/60 

WA 

Taula 1: Especificacions dels blocs de test 

Aplicacions d'alta exactitud exigeixen algunes 
condicions bàsiques que cal complir: 

Ús de punts senyalitzats. 
Vols amb, com a mínim, un recobriment quadruple, 
ja sigui amb el 60% de recobriment lateral o amb el 
20%, i vols creuats. 
Un recolzament perimetral relativament dens en 
planimetria i una xarxa relativament densa de punts 
de recolzament en altimetria. 
La mesura de coordenades imatge, juntament amb 
la utilització d'un ajust rigorós de blocs per feixos, 
comptant amb un mètode per a la compensació 
d'errors sistemàtics (es recomana autocalibració). 
Una estrategia sofisticada de detecció d'errors gro
llers prou estricta en sentit estadístic, però que no 
faci gastar temps de càlcul inútilment. 

L'aplicació de la tècnica d'autocalibració i dels 
resultats aconseguits, es descriuen en diverses publica
cions (vegeu BROWN, 1976; EBNER, 1976; GRüN, 1978 
i 1980a; i ET AL). Una estratègia per a la detecció 
d'errors grollers en l'ajust per feixos ha estat suggerida 
per GRüN (1979). 

En les seccions que vénen presentarem els resul
tats de diferents investigacions sobre els blocs de pro
va, fetes en diferents àrees de test i amb diferentes 
cambres i escales d'imatge, tot i que, respectant les 
condicions esmentades abans. 

La taula 1 dóna els paràmetres dels projectes de 
Jamijarvi (Finlàndia), i Willunga i Kapunda (Austrà
lia). Aquest article presenta només els resultats obtin
guts amb autocalibració simultània; les comparacions 
entre calibració de camp i autocalibració es poden tro
bar a GRüN (1978, 1980a). Els conjunts de paràmetres 
addicionals utilitzats foren els ortogonals desenvolu
pats per EBNER (1976) i GRüN (1978). Les coordena
des imatge varen mesurar amb un estereocomparador 
Zeiss PSK del Departament dels Territoris (Adelaida, 
Austràlia), l'Institut de Fotogrametria de la Universi
tat Tecnològica d'Helsinki (Helsinki, Finlàndia) i la 
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Núm. 
d'imatges 

51 

51 

48 

81 

Escala 
de la imatge 

1: 4 000 

1: 4 000 

1 :12 700 

cartografia 4 5 

Recolzament 
Precisió (mm) 

Plan. Alt. 

5 

5 

25 

0,6/km 

0,6/ km 

30 

1:50 000 ? 

Càtedra de Fotogrametria de la Universitat Politèc
nica de Munic (Munic, Alemanya Federal) . Els resul
tats obtinguts per les mesures fetes amb restituïdors 
analítics (Zeiss Planicomp C100) han estat detallats 
per EBNER (1979) i per EDER i GRüN (1980). 

Per raons econòmiques, només es varen fer les 
mesures i Càlculs absolutament necessaris. Per tant, 
els refinaments de les coordenades imatge es varen 
reduir a: 
- Transformació afí (sis paràmetres) utilitzant quatre 

marques fiducials. Encara que el material de 
Willunga i Kapunda és del tipus reseau i malgrat que 
les fotos MRB-Jamijarvi tenen una malla als costats 
(edge reseau), només es varen seleccionar els quatre 
punts centrals dels costats i es varen ignorar tots els 
altres punts. 
Correcció de la distorsió radial d'acord amb els cer
tificats de calibració de les cambres. 
Correcció de la refracció mitjançant la fórmula de 
Bertram modificada. 

Per a l'ajust per feixos, les coordenades refinades 
de la imatge es varen suposar no correlacionades i amb 
igual pes(= 1), mentre que les coordenades del recol
zament geodèsic es varen prendre amb pes infinit (lliu
res d'errors) . 

En cada cas, es varen utilitzar coordenades de 
recolzament en el pla secant i fou estalviada la correc
ció de l'efecte de la curvatura de la terra en les coorde
nades imatge. 

Els paràmetres addicionals es varen tractar com a 
incògnites lliures (valors no estocàstics). Després de la 
primera iteració de l'ajust per feixos, es va determinar 
el nombre de paràmetres addicionals significatiu amb 
els tests delat de Student (nivell o: :0.05). En la segona 
iteració, els paràmetres addicionals no significatius 
varen quedar exclosos del càlcul. 

Les coordenades imatge de Jamijarvi i Willunga 
van ésser analitzades mitjançant un procés aproximat 
d'inspecció de dades (data-snooping), per tal de per-
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I I • b 

I 
2. S · b o o o o 

o o o o 
o 

o o o o 

o o o o 

• Punt de recolzament planimètric i altimètric 
o Punt de recolzament altimètric 

Fig. 1: Dtstnbuctons del recolzament pels càlculs dels blocs de text de j amiJarvJ, Wtllunga 
i Kapunda 

metre la detecció i eliminació d'errors grollers (com
pareu amb GRüN, 1979, 1980c). En cada projecte es 
varen emprar dos dissenys de recolzament diferents 
(figura 1). Els resultats de l'ajust s'indiquen a la taula 1. 
Els estimadors d'exactitud llx,y' llz de la taula 2 es 
donen en micres per independitzar els resultats de l'es
cala de la foto. 

Tal i com demostren els resultats, l'autocalibració 
fou un èxit, atès que es van aconseguir millores d'exac
titud de fins a 2,7 vegades. D'acord amb les expectati
ves teòriques i l'experiència pràctica, les millores són 
més grans amb recolzament dispers (vegeu també els 
experiments previs d'EBNER, 1976 i GRüN, 1978), una 

característica molt atractiva de l'autocalibració. L'apli
cació dels quarant-quatre paràmetres addicionals fou 
possible només amb dades de Jamijarvi (distribució de 
punts a la imatge tipus 5 x 5); en aquest cas el resultat 
en altimetria fou millor (factors de millora d'1 ,2 a 1,6) 
que els resultats corresponents obtinguts amb dotze 
paràmetres addicionals (factors de millora d'1,1). Els 
resultats en planimetria són, però, d'igual exactitud. 

És sorprenent que, fins i tot amb el conjunt estés 
de quaranta-quatre paràmetres addicionals, els coefi
cients de correlació es mantinguessin més petits que 
lrl = 0,5 (correlació mútua dels paràmetres addicionals 
i entre aquests i els elements d'orientació exterior) . 
A causa d'aquestes petites correlacions, va ésser admissi
ble el test estadístic de significància dels paràmetres addi
cionals, basat en el test d'Student unidimensional. 

Pot semblar una mica peculiar, en un primer cop 
d'ull, que, en dos casos entre vint, els resultats obtin
guts amb recolzament dispers siguin millors que els 
corresponents resultats amb recolzament dens (plani
metria a Jamijarvi MRB i altimetria a Kapunda RMK). 
Això s'explica perquè els estimadors ¡l~·Y ' llz2 no són, 
en ells mateixos, valors vertaders, sinó quantitats 
estocàstiques amb una certa esperança i un rang 
específic de variació (interval basat en hipòtesis pro
babilístiques). 

Estimadors de l'exactitud de l'ajust del bloc Número de punts 

Òo fix ,y fiz 
de comprovació 

Versió Versió 
de bloc de calibració [!-lm] [!-lm] Factor1 [!-lm] Factor1 Plan. Alt. 

JAl RMK o 4,3 2,8 5,0 
(dens) 12APs 3,7 2,3 1,2 4,5 1 '1 100 84 

44APs 3,6 2,2 1,3 4,2 1,2 
JA2RMK o 4,3 3,3 7,2 
(dispers) 12APs 3,7 2,5 1,3 6,5 1,1 112 111 

44APs 3,6 2,5 1,3 5,0 1,4 
JA2RMK o 4,3 3,5 6,5 

(dens) 12APs 4,1 2,6 1,4 5,8 1,1 100 84 
44APs 3,8 2,8 1,2 5,0 1,3 

JA2MRB o 4,1 4,2 12,0 
(dispers) 12APs 4,0 2,8 1,5 10,5 1,1 112 111 

44APs 3,8 2,6 1,6 7,5 1,6 
Wll o 5,0 3,7 5,6 73 59 

(dens) 12APs 3,5 2,6 1,4 4,4 1,3 
Wl2 o 4,7 4,9 14,3 83 82 

(dispers) 12APs 3,3 2,8 1,8 6,6 2,2 
KAl o 5,45 4,8 6,1 21 42 

(dens) 12APs 3,7 3,0 1,6 4,6 1,3 
KA2 o 4,9 8,0 7,9 37 68 

(dispers) 12APs 3,7 3,0 2,7 4,4 1,8 

JA RMK ... Jamijarvi (RMK A2) 1 Factor de millora de l'exactitud 
JA RMK ... Jamijarvi (MRB) O .. . versió zero (ajust convencional sense paràmetres addicionals) 
WI ... Willunga 12 APs ... 12 paràmetres ortogonals addiciOnals (EBNER, 1976) 
KA ... Kapunaa 44 APs ... 44 paràmetres ortogonals addicionals (GRON, 1978) 

Taula 2: ResultatS dels càlculs de Jiinnijirv i, Willunga i Kapunda 
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. , És ben. conegut que les mesures de precisió (egua
ciO 26b) gairebé assoleixen el seu límit quan l'interval 
de recolzament val i = 2b . Una reducció d'i no donarà 
millores significatives en X, Y i Z la millora serà més 
baixa del 15%). 

Per tant, si l'estimador fl2 del recolzament dispers 
s'escriu fl2[S) i el recolzament dens s'escriu fl2

(D) ' obte

nim l'aproximació següent, per a fes nostres distribu
c; ns de recolzament (i = b, i = 2,5b): 

A l'escala 
de la imatge 
[~-tm] 

flx,y 2,6 
flz 4,5 

Jamijarvi 
1:4 000 
[cm] 

1,0 
1,8 
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Willunga Kapunda 
1:12 700 1:50 000 
[cm] [cm] 

3,3 
5,7 

13 
22,5 

f aula 3: ValórS empírics d'exactitud mitjans, referits al sisrema terreny 

Utilitzant un valor major mitjà ò0 = 3,6 ~-tm (vegeu 
(46) taula 2), obtenim, per a la versió amb control dens: 

tant per a planimetria com per a altimetria. 
A més a més, cal esperar que l'interval per fl2 s'ei

xampli a mida que la quantitat de recolzament decreix. 
Per consegüent no pot sorprende'ns que, en els nostres 
exemples, els estimadors empírics d'exactitud obtinguts 
amb recolzament dispers puguin ésser més petits que els 

· obtinguts amb recolzament dens. Malauradament, l'esti
mació d'interval correcta per a fl~.y ' fl~ esdevé força cara, 
tal com s'ha demostrat en el capítol anterior i, per tant, 
no es va fer en aquesta investigació. 

El nivell total d'exactitud és excepcionalment alt i 
molt consistent. Calculant la mitjana dels resultats de 
tots els projectes, obtenim, com a mesures empíriques 
d'exactitud: 

flx,y = 2,6 ~-tm 
flz = 4,5 ~-tm 

amb recolzament dens, 

flx,y = 2,7 ~-tm 
flz = 5,9 ~-tm 

amb recolzament no dens. 

.... 

fl,x,y = 0,7 
O o 

~z = 1,2 
O o 

la qual cosa coincideix suficientment amb les expecta
tives de precisió presentades per EBNER ET AL (1977). 

Els termes dens (i = 1b) i dispers (i = 2,5b) són 
relatius i fan referència a les distribucions de recolza
ment que normalment es fan servir per a projectes de 
cadastre, consolidació de terres i densificació de xarxes 
a Europa. Si en àrees extenses s'han d'utilitzar distri
bucions encara menys denses, llavors cal considerar un 
nivell d'exactitud més reduït. Es poden obtenir predic
tors de precisió adequats per a projectes pràctics a par
tir de models sintètics de precisió (EBNER ET AL 1977). 

Convertint els valors mitjans d'exactitud obtinguts 
en cada projecte individual, des del sistema imatge al 
sistema terreny, es pot demostrar el gran nombre 
d'exigències que cal demanar a un recolzament geodè
sic planimètric de precisió (taula 3). L'exactitud mit
jana en altimetria de flz = 4,5 ~-tm i correspon al 0,03% 
de l'escala de vol, el qual també és un bon nivell 
d'exactitud. Els residus en els punts de comprovació, 
iHustrats a les figures 2 i 3 per les àrees de test de jami
jarvi (RMK) i Willunga, semblen prou aleatoris per 

Fig. 2: a) Residus en els pu~~s d~ com.provació planimètrics de l'àrea de test de Ji mi jii rvi (versió de recolzament JAt (RMK) paràmetres addicionals: 44 ortogonals· b) R ·¿ ¡ 
pums de comprovac10 al tlmètncs de l'à rea de test de Jiimi jiirvi (versió recolzament JAt (RM K), paràmetres addic i on al~ : 44 ortogonals ' CSI us en e 
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Fig. 3: a) Residus en els punts de comprovació planimètrics de l'àrea de test de Willunga (vers ió de recolzament Wll , paràmetres addicionals: 12 ortogonals); b) Residus en els punts 
de comprovació altimètrics de l'àrea de test de Willunga (versió de recolzament Wlt , paràmetres addicionals: 12 ortogonals) 

indicar el correcte funcionament de paràmetres addi
cionals globals per a tot el bloc?. 

Conclusions finals 
Queda demostrat empmcament que es poden 

obtenir exactituds de coordenades fotogramètriques 
de flx ,y = 2,5 !J.m per planimetria i de flz = 4,5 !J.m per 
altimetria(= 0,03o/oo de l'alçada de vol). Aquests valors 
es van obtenir amb un mínim d'esforç i cost, mitjan
çant l'ajust per feixos amb autocalibració. L'ús d'un 
control relativament dens (i=2b) i 60/60% de recobri
ment, juntament amb un conjunt sofisticat de paràme
tres addicionals és indispensable per assolir rutinària
ment aquests alts nivells d'exactitud. 

Nota 

2. (N. del T): En l'original bloc-invariant additional parameters. Aquesta 
expressió vol dir que hom considera els errors sistemàtics per eliminar, 
comuns (afectant per igual) a totes les imatges del bloc i, per tant, un únic 
conjunt de paràmetres addicionals és capaç de modelitzar-los. Una genera
lització del mètode bloc-invariant és anomenada, en anglès, bloc-variant i 
hom l'usa per eliminar errors sistemàtics que afecten només una part dels 
fotogrames d 'un bloc. En aquest cas, existeixen dos o més conjunts de 
paràmetres addicionals. Un exemple en què cal emprar la tècnica bloc
variant és el de blocs volats amb més d'u na cambra fotogramètrica. 
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EL MAPA AEROMAGNÈTIC 
DE CATALUNYA 

Introducció 
L'avanç tecnològic de la instrumenta

ció geofísica ha permès, a partir de la 
dècada dels cinquanta, l'ús del transport 
aeri per a l'obtenció de dades geofís iques. 
L'aerotransport és particularment impres
cindible per a la realització de reconeixe
ments magnètics d'àrees extenses. 

El principal avantatge dels reconeixe
ments magnètics aeris és, ben segur, la 
rapidesa en l'adquisició de dades. Això 

suposa una reducció considerable del 
cost de la campanya, a més d'una dismi
nució sign ificativa del problema del con
trol de les variacions temporals, tant del 
camp magnètic de la terra com de les 
propietats dels instruments de mesura. 

El fet de realitzar les mesures a una 
certa alçada suposa poder reconèixer 
zones, com l'alta muntanya, les quals, si 
no, serien inaccessibles. També suposa 
fer minvar la influència de les pertorba-

Foto 1: Mapa dc les línies de vol realitzades. A = estació de base 1984-85,::- =estació dc basc 1986, Blau = Zona d'enso
lapamem necessària per a ajuntar les dades dels Pirineus amb Ics dc la resta de Catalunya ifoto 8) 
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cions locals que poden tenir lloc en àrees 
habitades. 

Actualment, a la majoria de països 
desenvolupats i, de fet, a la major part de 
països europeus, hi ha coneixements aero
magnètics que formen part de la infras
tructura geofísica i geològica necessària per 
al desenvolupament d'aquestes disciplines. 
La necessitat de disposar de documents 
bàsics, públics i de qualitat, va portar el 
Servei Geològic de Catalunya a la realitza
ció del projecte del Mapa Aeromagnètic de 
Catalunya, a escala 1 :250 000. En aquest 
article descrivim la realització del mapa i, 
seguidament, la interpretació geològica de 
dues de les zones més interessants: el Piri
neu i la zona volcànica d 'Olot. 

El camp magnètic terrestre 
El camp magnètic de la terra <figura 1), 

que en un 90% correspon a un camp d'ori
gen intern, queda definit ¡<er la seva inten
sitat i direcció; aquesta última s'expressa 
en funció de la inclinació i la declinació 
magnètiques (figura 2). Una gran propor
ció del camp intern (un 95%) pot conside
rar-se com un camp creat per un dipol 
axial inclinat uns 11 ° en relació amb l'eix 
d.: rotació de la terra, de manera que el pol 
nord ara és al nord de Canadà i el pol sud, 
a l'Antàrtida. El component extern del 
camp magnètic terrestre està associat a 
corrents elèctrics, a les capes ionitzades de 
l'atmosfera exterior, la ionosfera, entre 
3 000 i 20 000 km per sobre de la superfície 
(cinturons de Van Allan). 

El camp magnètic terrestre presenta for
tes variacions temporals, els períodes de les 
quals varien entre fraccions de segon i 
milions d'anys. Aquestes variacions es 
poden dividir en dos grups de característi
ques i origen diferents: variacions d'alta 
freqüència, d'origen exterior, i variacions 
de baixa freqüència, d'origen interior. 
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Fig. 1: Mentre que el camp magnètic de la Terra a la superfície s'acosta mo lt al camp d'un dipo l, això no és cert a grans 
distàncies. Partícules elèctriques provinents de l so l (el vent solar) el deformen, comprimint- lo al cosut del sol i 
estenent- lo al costat o posat 

Les variacions del component extern 
del camp magnètic estan relacionades amb 
certs períodes d 'activitat de les taques 
solars (uns 11 anys), amb variacions 
diürnes degudes a la deformació del 
camp pel vent solar (figura 1) o bé amb 
tempestes magnètiques que arriben a 
produir variacions fortes i ràpides del 
camp total i que tenen relació, al seu 
torn, amb les aurores boreals. La identi
ficació d 'aquestes variacions té una 
importància fonamental per a la correc-

Fig. 2: La descripció del camp magnètic a la superfíc ie es 
fa mitjançant tres termes: la força tOtal F, la decli 
nació D, que és l'angle entre la direcció del camp 
i el no rd geogràfic (actualment uns 5° cap a l'oest 
a Catalunya), i la incl inac ió I, que és l'angle del 
camp amb l'horitzontal (57") 

N 

I 
I I 

I 
li _ _____ ¡ 

ció de dades destinades a la cartografia 
magnètica. 

Les variacions temporals lentes, cone
gudes com a variacions seculars, proba
blement tenen el seu origen en pertorba
cions dels corrents de material del nucli 
de la terra, els quals es consideren la font 
del camp magnètic intern. El tipus més 
espectacular d'aquesta classe de varia
cions és la inversió de la direcció del 
camp en períodes irregulars de milions 
d'anys. Per a l'elaboració de cartografia 
magnètica, cal tenir en compte les varia~ 
cio ns seculars, si les mesures s'efectuen 
en un període de temps superior a un 
any. 

Una petita part del camp magnètic 
correspon a la pròpia magnetització de 
les roques de l'escorça terrestre. La 
majoria de les roques tenen un percen
tatge més o menys elevat de minerals 
ferrimagnètics, com la magnetita, fet que 
equival, en termes magnètics, a una gran 
variabilitat de la susceptibilitat magnètica 
de les roques. Quan els minerals es refre
den per sota de la temperatura Curie 
(578°C per a la magnetita) adquireixen 
una magnetització paraHela al camp 
magnètic, i contribueixen, per tant, al 
camp magnètic total. Aquesta magnetit
zació s'anomena magnetització termoro
manent. Cal observar que la direcció de 
la magnetització termoromanent, com la 
d'altres formes de magnetització roma
nent (poc importants per a l'aeromagne
tisme però molt importants per al paleo
magnetisme), correspon a la direcció del 
camp magnètic en el moment de la for-

mació de la roca, en la qual queda "con
gelada". Així, el moviment de plaques 
litosfèriques o de blocs corticals pot fer 
que el vector de la magnetització roma
nent d'una roca canviï de direcció res
pecte del camp magnètic terrestre actual. 
A més, hi ha el fenomen d'inducció mag
nètica, pel qualles roques exposades a un 
camp magnètic adquireixen una certa 
magnetització, la direcció de la qual en 
cada moment és paraHela a la del camp 
inductor. 

Per a les aplicacions geològiques, tan 
sols és important la influència de la mag
netització romanent i induïda. Per tant, 
les mesures del camp total han de reduir
se per tal d'aconseguir un mapa d'ano
malies residuals, que s'obté restant del 
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Foto 2: L'avió utilitzat va ser un Panenavia Observer de l'Institut Canogràfic de Catalunya 

camp total la contribució d'un camp de 
referència la tendència regional. 
D'aquesta manera s'aconsegueix indivi
dual.itzar la contribució magnètica de les 
roques de l'escorça terrestre, cosa que per
met abordar una interpretació geològica. 

Realització del vol 
El v<;>l aeromagnètic de Catalunya es 

va planificar en dues parts: a) vol sobre el 
territori de topografia suau; b) vol piri
nenc (foto 1). El primer, que cobreix un 
75% del territori, es va realitzar en dues 
campanyes durant els estius de 1984 i 
1985. El segon es va dur a terme l'estiu de 
1986. En cada període es va realitzar un 
vol en creu (figura 3) en un lloc de fàcil 
localització (Sant Llorenç del Munt), 

H.( '.G. n " H • d(_~•mbl't'l98R ·volum lli 

per tal de controlar derives dels instru
ments i variacions seculars del camp 
magnètic, ja que, per problemes tècnics, 
no es van poder utilitzar les dades de 
l'observatori de l'Ebre. La realització de 
les línies de vol es va organitzar segons 
els aeroports disponibles: el Prat de Llo
bregat, Sabadell, Reus i Girona. 

Control de les var!4aons temporals. 
Estació de base 

Una de les dificultats més grans en la 
correcció de les dades magnètiques és el 
coneixement de les variacions del camp 
magnètic terrestre dur ant el vol. Les 
variacions seculars són lentes i difícil
ment afectaran les mesures fetes durant 
una campanya. Són molt més importants 
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(Foto: Enric Banda ) 

les vanac1ons d'alta freqüència (d'un 
segon a un any). Com que aquestes 
variacions no solen ser periòdiques, 
durant el temps de vol cal instaJ.lar una 
estació fixa a la terra, l'estació de base. 
Generalment s' admet que una estació pot 
ser prou representativa per a una zona 
d'uns 300 km de diàmetre, per a la poste
rior correcció. Per al reconeixement mag
nètic de Catalunya es va utilitzar una esta
ció de base situada al Santuari de Puiggra
ciós (Montmany-Figaró), per a la primera 
part del vol, i al Laboratori d'Investiga
cions d'Alta Muntanya de la Universitat 
de Barcelona, a la boca sud del túnel de 
Vielha per al vol pirinenc (foto 1). L'inter
val de les mostres de l'estació de base es va 
fixar en una lectura per minut. 
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Foto 3: Sensor d'un m agnetòmetre de precess ió de protons per mesurar el camp magnètic to tal (Foto: Autor) 

Característiques del vol 
Hi ha diferències bàsiques en la prepa

ració d'un vol, segons els objectius que es 
tenen. Així, la planificació d 'un vol desti
nat a investigar els dipòsits minerals 
d'una àrea es basa sobretot en coneixe
ments previs de la geologia i de la forma 
del dipòsit, mentre que en un vol de 
reconeixement general, com és el cas que 
ens ocupa, és l'escala del mapa la que 
condiciona alguns paràmetres fonamen
tals del vol. 

Línies de v ol 

els seus tres components o bé el gradient 
vertical. Encara que la mesura dels tres 

components del camp magnètic doni una 
informació més completa, normalment 
només es mesura la intensitat del camp 
total, ja que, per a la mesura dels tres 
components, cal utilitzar tres instru
ments instal·lats a l'avió. Per a la mesura 
del gradient vertical, l'instrument utilit
zat també s'ha d'instaJ.lar a l'avió. Això 

implica un estudi de la influència magnè
tica de les parts metàl·liques i dels 
corrents elèctrics de l'avió, tasca que és 
complicada i que augmenta molt el cost 
del vol. En el vol aeromagnètic de Cata
lunya es va utilitzar un magnetòmetre de 
precessió de protons, que ens va deixar 
l'Institut de Geofísica de l'Escola Poli

tècnica de Zuric (Suïssa). Aquest instru
ment medeix la intensitat del camp total 
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Fig. 3: Esquema d'un vol dc ca lib ra~.: i ó en creu. Es vo la 
sobre cadascuna de Ics línies, en Ics dues direc
cions, per poder detec tar una influènc ia eventual 
de l'av ió en Ics mesures. 

mitjançant la mesura de la freqüència de 
precessió de l'eix de gir d'un gran nom
bre de ions a l'entorn de la direcció del 
camp magnètic terrestre (figura 4). 
Com que no es mesura la direcció del 
camp, el sensor es pot penjar en un 
cable uns 30m darrera de l'avió, amb la 
qual cosa la seva influència es pot 
menysprear (fotos 3 i 4). Es va realitzar 
una mesura per segon, amb una precisió 
de 0,25 nT (nanotesla, en honor del físic 
iugoslau Nicholas Tesla, 1856-1943) 
que és gairebé 1/200 000 de la intensitat 
del camp total. Com que la velocitat 
mitjana de l'avió és de 220 km/ h, s'ha 

obtingut una mesura cada 60 m. En una 
cinta magnètica, per al seu tractament 
posterior, s'enregistren el valor mesu
rat, el temps de la mesura i el número de 
la fotografia . 

La distància entre dues línies de 
mesura es va fixar en una línia per cada 
centímetre del mapa planificat, la qual 
cosa dóna una línia cada 2,5 km. Les 
estructures geològiques que es podran 
resoldre tindran, per tant, una dimensió 
lateral mínima de D = 5 km. La direcció 
de les línies de vol va ser N-S, ja que a 

Espanya les isolínies del camp geomagnè
tic són aproximadament E-W (foto 6) . 

Fig. 4: Diagrama del sistema d'adquisició de dades instaH at a l'avió 

A part de les pròpies línies de mesura, 
van fer vols seguint les línies perpendicu
lars en aquestes, més espaiades, per obte
nir un control addicional de la correcció 
de les dades i augmentar, d'aquesta 
manera, la qualitat del mapa. Els vols que 
seguien aquestes línies de control es van 
realitzar en direcció E-W, cada 10 km 

(foto 1) . 

Instruments de mesura 
Per a un reconeixement aeromagnètic, 

pot mesurar-se la intensitat del camp total, 
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Foto 4: Durant el vol el sensor va penjat uns 30 m darrera de l'avió 

Altura de vol 
L'altura de vol es va fixar sobretot en 

funció de la topografia de Catalunya. Per 
un costat, és desitjable volar el més baix 
possible, per poder resoldre més detalls, 
però, per un altre costat, és preferible, de 
cara a la cartografia i a la interpretació 
d'estructures més extenses, volar sobre 
totes les línies a la mateixa altura. La 
solució ha estat dividir Catalunya en 
dues regions i volar sobre la part sud, 
amb una topografia moderada, a 2 500 m 
sobre el nivell del mar i els Pirineus a 
3 700 m sobre el nivell del mar. 

Avió 
L'avió que s'utilitza en un reconeixe

ment aeromagnètic ha de complir alguns 
requisits . Ha de disposar d'espai suficient 
per al pilot, per a un navegant, per a un 
operador i per als instruments ifoto 5). A 
més, és un avantatge disposar d'un avió 
ràpid i amb gran autonomia de vol, a fi 
d'estalviar temps de pujada i de baixada i 
per tal de volar sobre les línies de mesura 
més ràpidament. En el nostre cas vam 
disposar de l'avió Partenavia Obser-
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ver, de l'Institut Cartogràfic de Catalu
nya ifoto 2). 

Posicionament de l'avió 
Durant el vol, vam utilitzar l'orienta

ció visual, amb mapes a escala 1 :50 000, 
per la qual cosa era una condició indis
pensable poder comptar amb una visibi
litat horitzontal superior a S km i amb 
una nebulositat inferior a 3/ 8. Per al 
posicionament, es van fer ortofotografies 
cada 30 s amb una màquina fotogràfica 
Hasselblad 500 EL amb un objectiu de 
50 mm. Les fotografies obtingudes es van 
identificar diàriament, amb la finalitat de 
controlar la qualitat de les línies, ja que la 
desviació màxima acceptada era d'1 km. 

Al llarg de les tres campanyes, vam 
volar uns 22 000 km en 210 hores, durant 
les quals vam fer més de 14 000 fotogra
fies i 430 000 mesures. 

Tractament de dades i Cartografia 
Una vegada obtingudes les dades, s'ha 

de realitzar el tractament que permet 
obtenir la cartografia corresponent. El 
procés es va dur a terme, inicialmen~, a 
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(Foto: Enric Banda) 

l'Escola Politècnica Federal de Zuric, on 
vam poder utilitzar un paquet de progra
mes d'ordinado¡ elaborat per KLINGELf. 

(1986). Una vegada implantat el software 
de procés de dades i dibuix a l'IBM 4381 
del Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques, el tractament de dades 
es podia efectuar al Servei Geològic de 
Catalunya. 

El primer pas és el control de les dades 
obtingudes i l'eliminació d'errors d'enre
gistrament o de pertorbacions degudes, 
per exemple, a la interferència d'emisso
res fortes de ràdio. Els valors del camp 
magnètic registrats a l'estació de base i les 
coordenades de les fotografies es van 
digitalitzar en una taula digitalitzadora i 
completen el conjunt de dades introduï
des a l'ordinador per a l'obtenció del 
valor del camp reduït. Per obtenir la tra
jectòria de l'avió, s'interpola linealment 
entre fotografies consecutives, tal i com 
es fa amb els valors del camp a l'estació 
de base, per a cada segon. 

El pas següent és la reducció de les 
dades de l'estació de base a un nivell fix, 
cosa per la qual es pren normalment la 
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Foto 5: Els instruments instal-lats a l'avió inclo uen : la 
bobina del cable que aguanta el sensor durant el 
vo l i el connecta amb l'ordinado r, al fo ns, que 
coordina les mesures i enregistra les dades en una 
cinta magnètica i, finalment, la cambra d'ortofows 
(Foto : Autor) 

mitjana d 'un any. En el nostre cas, en no 
disposar de mitjanes anuals procedents 
d'un observatori, havíem de referir les 
dades a mitjanes preses a l'estació de 
base. La reducció efectuada és, doncs: 

essent: 
F,v: valor del camp reduït en el punt (x,y) 
F,~(t): valor del camp en el punt (x,y) 
m~surat en el temps t 
Fbm(P): mitjana del valor del camp a l'es
tació de base, per al període P 
Fbase(t) : valor del camp a l'estació de base, 
en el temps t 

Finalment, hom utilitza les línies de 
control; les seves mesures haurien de 
coincidir en els punts d'intersecció amb 
les de les línies N-S. Això no obstant, es 
detecten, en general, diferències d'alguns 
nT. Aquests poden provenir de diferèn
cies en l'altura de vol, o d'errors en la 
localització i en la reducció de les varia
cions temporals. Les diferències es 
redueixen al llarg de les línies de mesura 
N-S interpolant-les linealment entre 
. . . 
IntersecciOns consecutives. 

Després d'aquest procediment, es dis
posa d 'una xarxa de dades uniformes, 
generalment no gaire densa i sobretot 

o 
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Foto 6: Mapa del camp magnètic total de C atalun ya 

irregular. El sistema més fàcil i eficaç per 
preparar aquestes dades per a un mapa 
d'isolínies és interpolar-les a una xarxa 
densa regular (BHATTACHARGYYA, 

1969), i emprar funcions spline bicúbi
q u es, primer en la direcció de les línies de 
mesura, on ja hi ha moltes dades, i després 
en la direcció perpendicular. La densitat de 
la nova xarxa depèn de l'escala del mapa. 
Amb una densitat de 5 a 10 línies per cen
tímetre en el mapa les isolínies tenen un 
aspecte suau. Per tant, la nostra xarxa final 
té valors cada 500 m x 500 m. 

El primer producte del processament 
de dades realitzat és el mapa de camp 
total que s'ha calculat per a les dues altu
res de vol (foto 6). Això no obstant, l'in
terès geològic se centra, precisament, en 

lA 

f ll" 

1\m 

les anomalies del camp total, les quals 
poden apreciar-se, en el cas de les ano
malies més fortes, en el mapa de la foto 6. 
Per destacar les anomalies, es procedeix a 
una. reducció del mapa de camp total a un 
d'anomalies residuals, per la qual cosa, 
cal restar la tendència regional del camp 
que representa la part, la font de la qual 
se centra en el nucli terrestre. En una 
nació del tamany de Catalunya aquesta 
tendència és quasi lineal. Per tant, n'hi ha 
prou amb restar un pla de les dades per a 
cada una de les zones, les expressions de 
les quals són, en el nostre cas: 

F = 0,535''X + 3,25''.(Y- 4 000) + 42 552 

per al vol de 2 500 m 

R .C.G . n " 8 • desembr-e 1988 • vo lum III 



••e 

""AGNETlC A OMA~Y MAP or CATALO 1.\ 

FL HT HEIGHT 2500 m IN THE SOUTH 

3700m IN THE NOATH 

nT 

· 5 - 5 nT 

- 15 5 nT 

( -15 nT 

Foto 7: Mapa del camp magnètic res idual de Catalu nya 

F = 0,500''"X + 3,50''-(Y- 4 000) + 42 407 

per al vol de 3 700 m 

X,Y en km UTM i F en nT 

El mapa d'anomalies residuals resul
tant es presenta a la foto 7. 

Finalment, és possible calcular, mit
jançant la tècnica de la continuació analí
tica del camp magnètic, les anomalies que 
s'haurien mesurat a 3 700 m, a partir de 
les dades mesurades a 2 500 m d'altura. 
Així és possible ajuntar els dos mapes i 
produir un mapa únic d'anomalies mag
nètiques residuals de Catalunya, encara 
que es perden detalls a la zona meridio
nal , tal i com es pot observar a la foto 8. 
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Interpretació geològica 
de les anomalies magnètiques 

En el mapa d'anomalies residuals {jota 7) 
es destaquen una sèrie d'anomalies que es 
poden agrupar de la manera següent: al 
NE l'àrea volcànica d'Olot, a la part 
meridional anomalies associades amb els 
Catalànids, l'anomalia de Lleida a l'oest i 
les anomalies pirinenques al nord. Aquests 
grups reflecteixen bé els efectes domi
nants de la formació dels Pirineus i 
l'obertura del golf de València sobre la 
geologia de Catalunya. 

Durant el cretaci i a principis del ter
ciari (de 100 a 40 milions d'anys) la 
Península Ibèrica va ser comprimida 
entre els grans blocs d'Àfrica i Euràsia, i 
van formar-se les serralades Bètica, Ibè-
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rica i Pirinenca. Als Pirineus, l'escorça 
terrestre va ser comprimida uns 100 km. 
El material de les zones profundes es va 
ficar, en gran part, sota la placa eurasiàti
ca, mentre que roques més superficials 
van formar mantells que, al costat espa
nyol dels Pirineus corrien cap al sud, api
lant-se l'un sobre l'altre. Els guixos que 
en aquesta zona s'havien dipositat en un 
mar triàsic (fa 200 milions d'anys) i que 
en augmentar la pressió es van tornar 
plàstics, servien de lubrificant entre els
mantells, van acumular-se als fronts del 
sud dels mantells de corriment (encaval
caments). Aquests guixos no són magnè
tics, però juntament amb ells es van 
dipositar roques volcàniques basàltiques 
(ofites) que sí que tenen susceptibilitats 
altes. Als Pirineus, la majoria de les ano
malies reflecteixen acumulacions d'aques
tes roques i, per tant, fronts de mantells 
de corriment. Són d'especial interès les 
dues anomalies més fortes que s'agrupen 
entorn del mínim magnètic d'Espot. A la 
superfície, no s'hi troben roques que 
puguin explicar la seva presència. La 
interpretació matemàtica suggereix una 
acumulació de roques volcàniques entre 
2 000 m i 6 000 m per sota de la superfí
cie, la qual indicaria un altre encavalca
ment fins ara desconegut. 

Una de les anomalies més sorprenents és 
la de Lleida. És enmig de la conca de 
l'Ebre, una zona que fins ara ha estat con
siderada relativament estable i poc afectada 
per la deformació pirinenca. Aquesta ano
malia podria tenir com a font un bloc de 
basament paleozoic (entre 600 i 300 
milions d'anys) proper a la superfície, tot i 
que els sondejos petrolers no van trobar 
aquest material fins més enllà de 1 000 m 
de profunditat. Una altra explicació seria 
considerar que es tracta d'una massa de 
roques volcàniques situades aproximada
ment a 1 500-2 000 m de profunditat. 
Com que aquesta zona és massa allunyada 
de la zona volcànica d'Olot, es pot 
excloure un vulcanisme recent del mateix 
tipus. Es podria tractar d'un altre encaval
cament, l'existència del qual s'ha començat 
a discutir últimament entre els geòlegs que 
estudien aquesta zona. Per decidir aquesta 
qüestió amb més seguretat seria necessari 
mesurar també el camp magnètic a la part 
adjacent d'Osca, per completar l'anomalia 
tallada en aquest vol. 

La deformació compressiva pirinenca 
no va afectar solament els Pirineus pròpia
ment dits, sinó també el seu avantpaís: la 
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Foto 8: Mapa del camp magnètic residual de Catalunya, unific:u d~..· s d'una altura de 3 700 m sobre el nivell del mar 

zona de la conca de l'Ebre es va enfonsar 
i va ser reblerta de sediments paleogens 
(entre 60 i 40 milions d'anys) provinents 
sobretot dels Pirineus, que s'estaven for
mant com a serralada. Aquests sediments 
arriben a tenir un gruix de més de 3 000 m, 
i tapen qualsevol estructura magnètica 
del basament de la zona central. Un altre 
efecte de la compressió va ser la formació 
de falles en direcció NE-SW i de plecs al 
llarg del que avui és la costa mediterrània. 
Aquesta deformació és la causa de la mor
fologia de la serralada litoral catalana, la 
qual consisteix en blocs elevats ("horsts", 
per exemple el Montseny) i depressions 
("grabens", per exemple la depressió del 
Vallès-Penedès). Aquesta estructura es 
reflecteix també en el mapa aeromagnètic 

en forma d'anomalies no gaire fortes i 
. poc extenses, al llarg de la costa (foto 7). 

Durant el neogen (a partir de 30 milions 
d'anys) va canviar el règim de forces al 
NE de la península Ibèrica (de la mateixa 
manera que a la resta d'Europa, on es van 
formar els grabens del Roine i del Rin). 
Catalunya es va trobar des de llavors en 
una zona de distensió que va provocar un 
sistema de falles NW-SE, les quals van 
controlar la formació de les depressions 
al NE: la depressió de la Selva i la de 
l'Empordà. Aquestes falles van donar 
lloc a un vulcanisme basàltic, les expres
sions superficials més espectaculars del 
qual són les colades basàltiques d'H os
talric i de Castellfollit de la Roca i els 
volcans d'Olot (ARAÑA ET AL, 1983 ). 

Precisament a la zona d'Olot hi ha l'ano
malia més intensa del mapa. La majoria 
de les altres anomalies de la regió de 
Girona es poden explicar igualment per 
roques volcàniques que afloren o que són 
a prop de la superfície. També hi ha una 
altra anomalia sorprenent, la de Tona. 
Tots els mètodes d'anàlisi disponibles 
donen com a font un cos amb alta sus
ceptibilitat, semblant al d'Olot, a 2 000-
2 500 m de profunditat. Aquí, la inter
pretació més immediata seria considerar 
l'existència d'una massa de basalts ficada 
entre els sediments i el basament paleo
zoic, la qual cosa implicaria una extensió 
del vulcanisme recent a Catalunya molt 
més cap a l'oest del que feien pensar els 
afloraments basàltics i les estructures 
geològiques superficials. 

La interpretació de les anomalies mag
nètiques més importants ha constatat, 
doncs, que l'aeromagnetisme pot ser un 
mètode molt útil per a la ínvestigació 
geològica de les zones més superficials de 
l'escorça terrestre, atès que revela estruc
tures fins ara desconegudes. 

Data de recepció de l'original : 04.88 

HennannJ. Zeyen 
Servei Geològic de Catalunya 
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METODOLOGIES 
PER A LA DETERMINACIÓ DEL RISC 

D'INUNDACIÓ. LA SEVA 
APLICACIÓ A UNA CONCA 

' MEDITERRANIA VALEN CIAN A 
(Barranc de Torrent) 

El risc d'inundació és, entre les dife
rents menes de riscs naturals existents, el 
que té més incidència a la Comunitat 
Valenciana i en una gran part del litoral 
mediterrani; per la qual cosa les investi
gacions orientades a delimitar-lo i a ava
luar les possibles solucions per minimit
zar-ne les devastadores conseqüències, 
queden justificades amb escreix. 

A les línies següents, analitzarem les 
principals tècniques disponibles per a la 
seva avaluació i posarem atenció especial 
a les conques de dimensions petites i mit-

' janes, les quals, en general, no tenen els 

registres foronòmics imprescindibles per 
al calibratge de models sofisticats de flux. 
La seva aplicació a una conca propera a 
l'àrea metropolitana de València a per
mès definir amb rigor el risc d'inundació 
i les actuacions necessàries per minimit
zar-lo. 

Introducció 
La Comunitat Valenciana, a causa de 

la seva especial situació, oberta al Medi
terrani, i a causa de la concentració de la 
seva població a la zona costanera per sota 
de la cota de 40 m sobre el nivell del mar, 

Foto 1: Efecte barrera de l'Autopista A-7 al seu pas per la Ribera durant les inundacions de I 982. Detall d'una obertura 
de drenatge que mostra el nivell de càrrega hidràulica existent al marge o posat de l'autopista 

(Foto : Manuel Nieto) 
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és sotmesa a revingudes catastròfiques, 
de repercussions socials i econòmiques 
extraordinàries. N'és una prova el fet que 
les dues inundacions del Xúquer en 
aquesta dècada han comportat la pèrdua 
de gairebé mig centenar de vides huma
nes i danys materials superiors als 
200 000 milions de pessetes. 

Com que el risc és a les planes ocupa
des per l'home, les planes d'inundació 
que els mateixos rius valencians han anat 
formant amb les seves repetides crescu
des, la natura essencial del problema va 
íntimament lligada a l'ordenació territo
rial. En aquest sentit, convé assenyalar 
que el risc d'inundació pot minimitzar
se, però mai no pot eliminar-se total
ment. La probabilitat d'un esdeveniment 
meteorològic extraordinari que excedeixi 
els càlculs de disseny de les infrastructu
res hidràuliques de defensa pot ser molt 
baixa, però no nul·la en cap cas. Cal, per 
tant, estar previnguts davant d'aquestes 
eventualitats. 

L'anàlisi de les revingudes i la manera 
de defensar-se'n té com a premissa fona
mental la comprensió del problema d'es
cales que planteja el tamany de la conca. 
No és pas el mateix, ni pot tractar-se de 
la mateixa manera, el risc de revingudes a 
les grans conques (el Túria, el Xúquer i el 
Segura), amb cabals màxims de milers de 
metres cúbics per segon, que el risc que 
comporten les conques de mida mitjana 
(el Barranc de Torrent), amb crescudes 
de centenars de metres cúbics per segon, 
o les conques petites (el Puçol), els cabals 
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max1ms de les quals no sobrepassen el 
centenar de metres cúbics per segon. 

Aquesta diferència d'escala es reflec
teix en els cabals, els temps de resposta, 
les velocitats, els calats, etc., i implica 
tractaments i metodologies d'estudi dife
renciats. 

No obstant això, prescindint d'aquest 
problema d'escala, les revingudes presen
ten aspectes específics comuns a totes les 
conques de la Comunitat Valenciana: 

La situació meteorològica intermitent 
que les genera és sempre la mateixa 
(QUESADA SALA, 1983): baixes pres
sions al Mediterrani, sobreescalfament 
a començaments de tardor, vents del 
NE i de l'E que empenyen masses 
d 'aire humit cap a l'interior de la 
Península i, combinat amb tot plegat, 
com a element desestabilitzador, la 
presència d'una massa alta d'aire fred o 
gota freda, la posició i l'evolució de la 
qual determinen la situació geogràfica 
de les pluges extremes. 
El límit occidental natural de la Comu
nitat Valenciana, la Meseta, i els relleus 
Ibèrics i Bètics circumdants, fan que les 
precipitacions màximes es generin a una 
distància màxima de 150 km a 200 km 
de la costa. 
Quan s'analitzen sèries cronològiques 
de precipitacions, de més de cent anys 
(per exemple a València i a Alacant), 
hom observa que, del punt de vista 
estadístic, són molt semblants. Se'n 
pot deduir que les distribucions esta
dístiques de valors extrems de precipi
tació deuen ser molt semblants a tota 
la Comunitat Valenciana o, almenys, a 
la franja costanera. 

Així doncs, en principi, la probabilitat 
de crescuda deu ser molt semblant a totes 
les conques i només les seves diferències 
de tamany i les característiques geològi
ques, geomorfològiques, edafològiques 
i de cobertora vegetal, defineixen les 
respostes particulars del fenomen de 
vessament. 

Els principals problemes són a la zona 
costanera, molt densament poblada, en la 
qual els llits perden la capacitat de trans
port o fins i tot desapareixen, per terra
plenament diluvial o artificial i ocupació 
humana. 

En els següents paràgrafs parlarem, 
d'acord amb els problemes d'escala i en 
funció de la disponibilitat de dades 
hidrològiques, de les metodologies exis-

Foto 3 : Efecte de la revinguda so bre el paviment de la Carretera Estatal 330 València-Albacete, durant la inundació de 1982 
(Foto Manuel Nieto ) 

tents per emprendre l'estudi del nsc 
d'inundació. 

Aprofundirem aquells aspectes meto
dològics necessaris per endegar l'estudi 
de les conques petites i mitjanes, en rela
ció a les quals és poc freqüent disposar de 
les dades de cabal per calibrar models 
complexos de flux. 

Per acabar, tractarem del risc d'inun
dació a la conca del Barranc de Torrent, 
de 430 km2, a la vora de València, el llit 
principal de la qual desapareix entre con
reus al terme municipal de Quart de 
Poblet, havent tingut una secció mitjana 
de 450 m2 al llarg de 4 km. 

El seu desbordament en aquesta zona 
afecta importants infrastructures viàries 
(Carretera Estatal III i ferrocarril València
Madrid, per Conca), poblacions (Alaquàs i 
Aldaia, amb més de 40 000 habitants) i 
una forta implantació d'indústria petita i 
mitjana, tal com s'ha pogut observar des
prés de les revingudes que hi ha hagut, la 
darrera de les quals s'esdevingué per l'oc
tubre de 1983. 

Metodologies 
Les revingudes, cabals extraordinaris 

d 'un riu, són fenòmens que varien espa
cialment i temporalment i, normalment, 

s'avaluen mitjançant un valor màxim ins
tantani, en funció del qual es dissenyen 
les estructures hidràuliques. Tanmateix, 
hi ha altres paràmetres més importants 
de del punt de vista de l'ordenació del 
territori, tals com la probabilitat d'ocur
rència, el nivell màxim assolit, el volum 
d'aigua, les àrees inundades i la durada de 
les revingudes. Aquests paràmetres i una 
sèrie de factors econòmics permeten fixar 
els criteris de protecció i seguretat davant 
les inundacions. 

El cabal màxim és condicionat per un 
gran nombre de factors complexos i 
interrelacionats . La quantitat, la inten
sitat i la distribució espacial i temporal 
de les pluges, les pluges precedents, les 
neus acumulades, la vegetació, els pen
dents i les actuacions humanes a la 
conca són alguns dels factors condicio
nants dels cabals màxims . Tots aquests 
factors rarament acceptaran ser tractats 
amb models deterministes, sinó que ens 
obliguen a l'ús de mètodes estadístics, a 
fi d'estimar les magnituds que poden 
ser excedides i les seves corresponents 
probabilitats. 

A causa de la varietat de factors i condi
cionants que entren en joc en l'anàlisi de 
les revingudes, els mètodes emprats per al 

R.C .G. n ° 8 • d esembre 19 88 • volum UI 



Foto 4: Vista de la secció I, al Barranc de Torrent, al llit sota la Carretera Estatal III. Capacitat màxima 900m3/s 

seu estudi són molt nombrosos i variats, 
en funció dels objectius perseguits. 

Així, distingirem entre: 
Mètodes empírics 
Mètodes analítics 
Mètodes hidrometeorològics 
Mètodes estocàstics 
Ajustament de lleis als valors màxims 
anuals. 

L'aplicació d'aquests mètodes és un 
pas previ obligat per a la delimitació o 
zonificació del risc d'inundació, quan se'l 
pretén avaluar amb cert rigor. 

Entre els mètodes empírics podem dis
tingir: d'una banda el més elemental o de 
les crescudes històriques, el qual consis
teix a adoptar com a valor de cabal 
màxim el més gran que mai s'hagi regis
trat i, d'altra banda, aquells que tradicio
nalment són usats pels no especialistes en 
hidrologia, els quals parteixen d'un con
junt de fórmules empíriques que només 
tenen en compte la superfície de la conca 
i un paràmetre que enclou el conjunt 
variat de les seves característiques natu
rals. Aquests mètodes només poden con
siderar-se com a regles de normalitza~ó 
regional (vàlides solament on s'ha efec
tuat l'ajustament). Són d'escàs valor 
general i difícilment ens permetran ava-

R.C'.C . n u 8 • d e sc-mb1'e 1988 • volum lli 

luar els riscs amb certesa. Les expressions 
més utilitzades són les de Myer, Creager, 
Scimeni, Gonzalez-Quijano, Fuller, 
Gete, etc. (HERAS, 1970). 

Els mètodes analítics tenen en compte 
la informació pluviomètrica mitjançant la 
utilització de les tècniques de l'hidro
grama unitari (SHERMAN, 1941 ), les quals 
intenten reproduir el procés de vessa
ment i flux partint de la hipòtesi segons 
la qual el canvi deriva de la pluja neta per 
mitjà d'un operaàor lineal. Reprodueix 
bé l'hidrograma d'aiguats esdevinguts. 

Els mètodes hidrometeorològics són, 
per contra, mètodes probabilístics que 
permeten d'obteni r el cabal màxim i la 
seva probabilitat d'ocurrència per mitjà 
de l'estudi de les precipitacions. Són bas
tant fiables per a conques reduïdes i 
homogènies. 

El més emprat és l'anomenat mètode 
racional de Soil Conservation Service 
(SCC) o la modificació espanyola (TE
MEZ, 1978). 

Els mètodes estocàstics, particularment 
els autoregressius univariats (Box i jEN
KINS, 1970), són de gran utilitat en hidro
logia, ja que permeten augmentar la lon
gitud de les sèries temporals o comple
tar-la amb la màxima versemblança. No 
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(Foto: }avier Obarrí) 

aporten, tanmateix, cap més informació 
sobre els valors extrems que la que s'obté 
amb l'ajustament de lleis de distribució 
de valors extrems. Els models bivariats 
amb introducció de la pluja com a varia
ble poden ser molt profitoses pel que fa 
al cas . 

L'ajustament de distribucions de valor 
extrems és el mètode d'estimació més 
senzill i més estès a tot el món, per a la 
predicció de cabals màxims de revinguda. 
No és, però, el mètode que proporciona 
més informació. A més, condueix a 
resultats poc fiables amb sèries de dades 
de menys de vint anys. 

Les distribucions més utilitzades són 
les de Gumbel, Frechet, Weibull i la 
logaritme-Pearson III. L'ajustament, 
sia gràfic o numèric, ha de portar sem
pre darrera la validació del test corres
ponent. 

Tots els mètodes esmentats avaluen el 
cabal màxim de crescuda en un punt de la 
conca, del qual, si se'n coneixen les 
característiques geomètriques i hidràuli
ques, és possible conèixer-ne els calats i 
la possibilitat de desbordament. Malgrat 
això, en conques de certes dimensions, 
en les quals els fenòmens d'emmagatze
matge no són menyspreables, la revin-
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Foto 5: Fotografia aèria del 
Barranc de Torrent al 
seu pas sota la Carre
tera Estatal I 11 
Madrid-València 
(Foco: Diputació Pro
vincial de València) 

guda modifica les seves caractensuques 
durant la propagació al llarg del llit. 

En aquests casos, un cop conegut l'hi
drograma en un punt de la conca, el que 
interessa és veure com es propaga la 
revinguda aigua avall, avaluar-ne el cabal 
i el calat màxim, la velocitat de propaga
ció i les modificacions en la forma de 
l'hidrograma. Aquests elements són 
impresci ndibles si pretenem determinar 
les característiques de la crescuda més 
avall del punt de control. Necessitem uti
litzar models hidràulics més sofisticats que 
els hidrològics esmentats anteriorment, els 
quals operen resolent, per integració 
numèrica, les equacions de Saint Venant 
que regeixen el flux als llits oberts. 

El risc d'avinguda del Barranc 
de Torrent 

Descripció de la conca 
La conca del Barranc de Torrent, fins 

al poble de Catarroja, té una superfície de 
430 km2 i s'estén des d'una cota de 15 m 
sobre el nivell del mar fins a una alçada 

màxima de 1 042 m al sector occidental. 
L'altitud mitjana de la conca és d'uns 
150m. 

La precipitació més elevada es pro
dueix al sector occidental, on se superen 
els 550 mm anuals. En canvi, la màxima 
intensitat de les ruixades s'esdevé prefe
rentment a la zona oriental (mapa 1). 

Dins l'àrea d'estudi, podem distingir-
hi tres zones ben diferenciades: 

La zona baixa, fins a una cota de 30 m 
sobre el nivell del mar, s'assenta sobre 
materials detrítics quaternaris, és de 
caràcter agrícola i el conreu dominant 
és de cítrics. 
La zona mitjana, entre cotes de 30 m i 
de 400 m sobre el nivell del mar, també 
és agrícola; compta amb vinyes i 
garrofers i amb una gran vocació de 
transformació en zona de fruiters de 
regadiu. El substrat litològic dominant 
correspon a fàcies continentals detríti
ques i carbonatades del miocè. 

- La zona alta és predominantment 
forestal, és situada sobre materials de 
naturalesa carbonatada i té una topo-

grafia abrupta, constituïda pels contra
forts més orientals de Serra Cabrera. 

A la conca del Barranc de Torrent hem 
considerat nou subconques, entre les 
quals destaquen per la seva importància 
les dels barrancs de Gallego i l'Hortera i 
les rambles de Poio i Gallo. En descriu
rem les característiques al paràgraf on 
s'expliquen els resultats obtinguts. 

En aquesta conca hi ha algunes Cir
cumstàncies d'interès quant al nsc 
d'inundació: 

De les nou subconques en què s'ha 
dividit la principal, n 'hi ha cinc que 
evidencien la desaparició dels seus llits 
principals dins de la zona de conreus i, 
per tant, no poden desembocar en llits 
d'ordre superior. Entre aquestes, des
taca la conca del Barranc de Pozalet 
(Loriguilla) que, amb una subconca de 
40 km2 i una longitud de llit principal 
de més de 21 km, es perd entre els con
reus de cítrics, escassament a 2 km 
d'un polígon industrial on hi ha, entre 
altres, indústries químiques . 
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Un qui lòmetre més avall de la con
flu ència del Barranc de Gallego i de la 
Rambla de Poio, on hi ha l'esmentat 
polígon industrial, el Barranc de 
Torrent, que pren aquesta denomina
ció a partir de la confluència esmenta
da, presenta anomalies molt significa
tives en el creixement del seu llit . A la 
confluència al· ludida s'hi aprecia una 
clara influència humana, a causa de les 
transformacions dels conreus, les quals 
obliguen el llit del Poio a realitzar un 
gir de 90°, fins a incidir perpendicular

ment sobre el Barranc de Gallego, el 
qual un quilòmetre més avall fa un gir 
semblant. Encara és més greu l'espec
tacular reducció de l'amplada del llit 
de la Rambla de Poio, la qual passa de 
tenir una mitjana de 100 metres abans 
de l'esmentada confluència, a tenir 
entre 1 O metres i 15 metres d'aquesta 
confluència en avall. 

En aquest sentit, assenyelem que les 
causes de tals anomalies geomorfològi
ques del llit no han de ser atribuïdes 
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exclusivament a l'acció humana, ja que 
existeixen evidències d'activitat tectònica 
recent, relacionada amb moviments a 
l'anomenada banda estructural de 
Toledo i a l'alineació sismotectònica 
Sagunt-Alacant, si bé aquest és un tema 
d'altres estudis específics. 

Volem assenyalar finalment, l'existència 
d'importants infrastructures públiques al 
costat del Barranc de Torrent, al sector 
esmentat, com la Carretera Estatal III, 
la via fèrria Madrid-València o la planta 
de transformació de residus sòlids de 
València. 

Metodologia adoptada 
Com que a la conca objecte d'estudi 

no hi ha cap estació de cabals, hom ha 
hagut d'escollir els mètodes hidrometeoro
lògics citats al paràgraf anterior, amb els 
quals s'obté, a partir de les precipitacions, 
l'hidrograma del xàfec corresponent. 

En aquest cas, els objectius bàsics són 
el coneixement del cabal màxim de cres
cuda i el de la possibilitat de desborda
ment (calats màxims) en determinades 

ciències de la Terra 65 

Foto 6: FotOgrafia aèria del 
Barranc de To rrent 
al seu pas pel Pla de 
Quart. El llit en 
aquesta fotografia, 
contigua a l'anterio r, 
experimenta una 
espectacu lar reducció 
dc la seva capac itat de 
transport fin s a la 
seva pràctica 
desaparició 
(FotO: Diputació Pro
v incial de València) 

seccions, per a determinats períodes de 
retorn, per la qual cosa s'ha recorregut al 
mètode racional modificat (TEMEZ, 
1978), mètode que s'adapta perfectament 
als fins proposats perquè permet deduir, 
en conques petites, els cabals màxims de 
revinguda segons l'expressió: 

en la qual: 

C xIx A 
Q = ----=--

3 

- Q és el cabal màxim en m3/seg. 

(1) 

- I és la màxima intensitat mitjana, en 
l'interval de durada Te, per al mateix 
període de retorn Tr, en mm/h; 

- A és la superfície de la conca en km2
; 

- C és el coeficient de vessament de l' in-
terval on es produeix I. 

Les hipòtesis bàsiques assumides són: 
En una conca determinada, els hidro

grames d'aiguats amb pluges netes de la 
mateixa durada D són tots afins, atès que 
tenen el mateix temps de base i cabals 
proporcionals als seus respectius vessa-



66 ciències de la Terra 

LLEGEIOOA 

----- OioritOrif,-~ 

D ::-:::::=::-:==--
"/ --

Mapa t : Ot·~~..· ripció dc la conca del Barranc dc T orrcnt 

ments Ei. Els límits de validesa d 'aq uesta 
hipòtesi han estat delimitats experimen
talment per a valors de D < 1/5 Te i A< 
2 000 km1 (A és l'àrea de la conca i Te el 
temps de concentració). Els hidrogrames 
que compleixen aquestes condicions, 
s'anomenen unitaris o elementals. 

Si l'episodi plujós té una durad .1 més 
gran, caldrà descompondre'! en altres de 
més curts que compleixin la limitació 
imposada. Hom admet que l'hidrograma 
total serà la suma dels corresponents als 
aiguats parcials. 

Els hidrogrames unitaris poden ser 
assimilats a triangles amb la definició de 
paràmetres de la foto 2: 

Hom admet, per al temps de punta Tp, 
el valor mitjà deduït experimentalment: 

TP = D/2 + 0,35 Te 

i per al temps de concentració Te: 
Te = 0,3 (LIJ 1/4) 0,76 (2) 

o n: 

L : longi tud del llit principal 
J : pendent mitjà del llit principal 

Amb el nwtode emprat, la considera
ció que es fa és que la precipitació més 

desfavorable per a una conca és aquella 
de durada igual al temps de concentració 
(Te). En cas de pluges de durada més 
gran que Te s'assoleix l'equilibri i atès 
que, en virtut de les corbl'> duració
intensitat, la intensitat corresponent en 
aquestes pluges és més petita, també ho 

Fig.¡ , 

= 0,35 Te 

serà l'escaig. En canvi, en el cas de pluges 
de durada més petita que Te, encara que 
siguin més intenses, l'àrea que contri
bueix a la crescuda és més petita. Per 
això, hom considera que la pluja més 
desfavorable és la de durada igual a Te; 
donat un període de retorn Tr, les corbes 

Nota: Te calculat segons la nova fórmula 

Te= 0,3 J~• 
[ ]

0.76 

AxE 
0=--

1,8 Tb 

T = 012 + 0,35 Te 

Te : temps de concentració 
Tp : temps de punta 

O : durada pluja neta 
Tb : temps de base 

E : pluja neta 
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duració-intensitat ens donaran la intensi
tat I corresponent a t = Te. 

S'ha comprovat que aquesta corba 
intensitat-duració s'ajusta a una expres
sió del tipus: 

I=(_!_!__) 1\ (28 1\ 0,1- D 1\ 0,1) (3) 
Id Id 0,4 

A cada estació caldrà estimar el valor del 
paràmetre característic del lloc I 1/Id, el 
qual representa la relació de la intensitat 
horària amb la diària del mateix període de 
retorn. Coneguda la relació I/ Id i atès que 
Id = Pd/24 corresponent al període de 
retorn desitjat, som en condicions d 'ob
tenir I extraient Pd (màxima precipitació 
diària) de la corba de Gumbel per al 
període de retorn desitjat. 

Per al coeficient de vessament variable 
C, TEMEZ (1978) modifica i adapta, a 
Espanya, la llei de variació del coeficient 
de vessament instantani, proposada per 
l'U S S oil Conservation Service (SCS), el 
qual adopta així l'expressió següent: 

C = (Pd- Po) (Pd + 23 Po) (4) 
(Pd + 11 Po)2 

en la qual Po, o llindar de vessament, és 
tabulat per a les diferents parelles sòl
litologia I vegetació-conreu, conside
rant-hi inclòs el pendent. A més, aquest 
autor, per contrastos empírics, obté un 
multiplicador regional d'aquest Po, 
segons la localització de la conca al terri
tori espanyol. Aquest multiplicador varia 
entre 1 i 4 en direcció NW-SE, amb un 
màxim al sector Màlaga-Almeria-Múrcia. 

Resultats obtinguts 
Dels plànols cadastrals de l'Instituta 

Geogrdfica Nacional a escala 1:50 000, 
se'n va obtenir la superfície de la conca, 
la qual va ser discretitzada en nou sub
conques, així com els valors de longitud i 
pendent mitjà dels cursos principals. Les 
dades són recollides a la taula 1, la qual 
inclou, a més, els càlculs relatius als 
temps de concentraci9. 

La relació intensitat horaria-intensitat 
diària (II!Id) al País Valencià ha estat estu
diada per la Dirección General de Carrete
ras (1964), des d'on s'assigna a aquest terri
tori un valor comprès entre 12 i 13. 

En aquest estudi, hem triat el valor 
12,3, per interpolació entre les corbes 
d'isointensitat-duració que publica l'es
mentat organisme. 

Entrant amb aquest valor i amb D = Te 
a l'expressió (3) obtenim la relació 1/ Id 
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Subconca A(km) 

1. Barranc de l'Hortera 83,7 
2. Barranc de Domingo 10,6 
3. Barranc de Torrent (final) 44,8 
4. Barranc de Gallego 43,6 

5. Barranc de Pelos 18,4 
6. Rambla de Poio 186,0 
7. Barranc de l'Hondo 9,4 
8. Barranc Pozob. 39,8 

9. Barranc de Saleta 3,5 

Taula 1 

que defineix la corba intensitat-duració . 
Per tal d'arribar al valor d'I, determinant 
del cabal màxim, manca completar el càl
cul amb el d'Id = Pd/24, corresponent al 
període de retorn desitjat . 

Prenent el valor de precipitació màxima 
diària Pd per al període de retorn d'interès 
de l'ajustament de Gumbel, i efectuant els 
càlculs anteriors, s'obté la taula 3, amb els 
valors definitius d'intensitat màxima a cada 
subconca i a cada període de retorn consi
derant la taula 2. 

Conegut I i A de l'expressió general 
(1), resta únicament avaluar el coeficient 
de vessament C, a fi de conèixer el cabal 
màxim de revinguda. 

El valor de llindar de precipitació Po, a 
partir del qual es produeix vessament, és 
tabulat per l'U S Soil Conservation Ser
vice (1973) en funció del complex sòl
vegetació, del pendent i del tipus de con-

Pd (mm) 36 
Id (mm/hora) 1,5 

Taula 2: Temps de retorn Tr (anys) 

Subconca 1/Id 

3,09 4,6 
2 7,33 11,0 
3 3,13 4,7 
4 2,35 3,5 
5 3,81 5,7 
6 --2~41 3,6 
7 7,33 11,0 
8 3,39 5,1 
9 10,04 15,1 

3 

66 
2,8 

3 

8,5 
20,2 

8,6 
6,5 

10,5 
6,6 

20,2 
9,3 

27,6 

5 

84 
3,5 

5 

10,8 
25,7 
11,0 
8,2 

13,3 
8,4 

25,7 
11,9 
35,1 

Taula 3: Intensitat màxima I durant Te (mm/ hora) 
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L(km) J Te (hores) 

21 1,14.10"2 7,0 
5 2,20.10"2 2,1 

16 0,43.10"2 6,9 
32 0,98.10"2 10,0 
14 1,07.10"2 5,3 
37 2,07.10"2 9,7 

5 2,20.10"2 2,1 
17 1,0.10·2 6,2 
2,7 2,6.10"2 1,3 

reu, segons els resultats contrastats empí
ricament en conques experimentals dels 
Estats Units. 

Al Barranc de Torrent, partint dels 
estudis de MINTEGU I ET AL (1986) i dels 
mapes geològics a escala 1 :50 000 editats 
per l'IGME (fulls de Cheste, Llíria i 
València), s'hi ha diferenciat set classes 
homogènies pel que fa al complex sòl
litologia/vegetació-conreu, les quals són 
definides al mapa 2. 

Per aplicació dels valors consignats per 
l'SCS, tenint en compte el pendent i la 
superfície respectiva de cada classe, 
resulta una estimació inicial del llindar de 
precipitació de la conca, Po, de 24 mm 
(taula 4). 

TEMEZ (1978) modifica els índexs 
esmentats i els adapta a Espanya mitjan
çant un factor de regionalització, el qual 
calibra en diferents conques convenient-

10 

110 
4,6 

10 

14,2 
33,6 
14,3 
10,8 
17,4 
11,0 
33,6 
15,5 
46,0 

25 

133 
5,5 

25 

17,1 
40,6 
17,3 
13,0 
21,1 
13,4 
40,6 
18,8 
55,6 

50 

155 
6,5 

50 

20,0 
47,4 
20,2 
15,2 
24,6 
15,6 
47,4 
21,9 
64,9 

100 500 1 000 

175 220 240 
7,3 9,2 10,1 

100 500 1 000 

22,5 28,4 31,2 
53,4 67,4 74,1 
22,8 28,8 31,6 
17,1 21,6 23,7 
27,8 35,1 38,5 
17,6 22,2 24,3 
53,4 67,4 74,0 
24,7 31,2 34,2 
73,2 92,4 99,9 
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Mapa 2: Mapa d'unitats homogènies 

ment instrumentades. A l'àrea de la qual 
parlem hi adopta un valor de 3,8, el qual 
en ser multiplicat pel Po obtingut ante
riorment, ens dóna el llindar de precipi
tació real a partir del qual es produirà 
vessament (Po passa a valer així 91 mm). 
Entrant amb aquest valor i amb els Pd 
corresponents a l'equació (4) hom obté 
els diferents coeficients de vessament C 
per a cada duració considerada (taula 5) . 
La taula 5 permet calcular els cabals 
màxims de revinguda segons l'expressió 
(I), els quals són recollits a la taula 6. 

Els cabals calculats, essent fins i tot 
considerables, s'han d'entendre com a 
resultat d'una hipòtesi conservadora, ja 
que, en funció de les dades disponibles 
(vint anys comuns a tots els pluviòmetres 
de la conca), l'extrapolació a més de vui
tanta o cent anys és perillosa. En aquest 
cas, hom ha considerat, per extrapolació, 
una precipitació màxima diària de 240 mm 
per a un període de retorn de mil anys, el 
qual deu ser força inferior al valor real. 
Com s'ha dit anteriorment, al País Valen
cià, com més gran és el nombre de dades 
disponibles a les estacions pluviomètri
ques, més gran és la semblança estadística 
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d'aquestes estacions. Així, per exemple, 
Gandia, que als mapes de risc de preci
pitació màxima diària (realitzats per 
l'Instituta Nacional de Meteorología 
després de les inundacions de 1982) 
presentava valors de 250 mm amb un 
període de retorn de cinc-cents anys, ha 
estat sorpresa per un episodi plujós de 
més de 850 mm en vint-i-quatre hores 
el passat mes d'oc tubre de 1987, tal com 
sembla que s'esdevingué a comença
ments de segle, per bé que no existia 
registre pluviomètric. 

En tot cas, tot i que els valors calculats 
poden ser certament conservadors pel 
que fa a la probabilitat de precipitació 
màxima, això no afecta la validesa del 
mètode ni els resultats obtinguts. 

Calculats els cabals màxims per a 
determinats supòsits de precipitació, 
hom ha verificat la possibilitat de desbor
dament en diferents seccions del llit. 

Tot i que no hem descuidat que hi ha 
problemes d'inundació durant les revin
gudes a les zones baixes de la població de 
Xiva o més avall de Torrent, després de 
la confluència del Barranc de l'Hortera 
amb el Barranc de Torrent, ens hem cen-

trat a l'àrea de confluència dels barrancs 
de Poio i Gallege, perquè és en aquesta 
zona on apareixen les principals anoma
lies geomorfològiques i on es localitzen 
importants infrastructures v1anes i 
emplaçaments industrials. També és on 
hi ha la possibilitat que siguin afectats els 
nuclis de població, sobretot Aldaia i Ala
quàs, amb una població total de més de 
40 000 habitants. 

Amb aquesta finalitat hem estudiat, 
sobre el terreny, les deu seccions del llit 
que s'assenyalen al mapa de risc d'inun
dació adjuntat, totes situades al llarg del 
trajecte de 5 km del llit més proper a la 
Carretera Estatal III. Per aplicació de 
l'expressió de Manning per al càlcul del 
flux en règim permanent en llits oberts, 
s'han obtingut els cabals màxims admis
sibles al llit, abans del seu desbordament 
(taula 7). 

L'amplada del llit fluctua entre 110m, 
a la secció I, i 5 m, a la secció IV, al 
Barranc de Poio (és d'1 ,5 ma la secció X, 
de confluència entre el Barranc de 
Gallege i aquest darrer). 

Els calats màxims oscil·len entre 5,5 m 
a la secció III i 1,5 ma la secció VII. 
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Complex Litol-Vegetac Po (mm) %Àrea 

Classe 1 Pte.>J% F 60 9,4 

Classe 2 Pte.>3% F 14 2,3 

Classe 3 Pte.>J% M 40 7,4 
Classe 4 Pte.>J% M 8 8,6 
Classe 5 Pte.>J% R 10 42,4 

Classe 6 Pte.>3% R 47 22,3 
Classe 7 Pte.>J% 2 7,3 

Taula 4 

3 5 10 25 50 100 500 1 000 

e 0,023 0,072 0,107 0,137 0,199 0,225 

Taula 5: Període de retorn Tr (anys) 

Cabals màxims d'avinguda Tr (anys) 
Subconca 1 3 5 10 25 50 100 500 1 000 

1. Barranc de l'Horteta 13 34 60 86 158 196 
2. Barranc de Domingo 4 10 18 26 47 59 
3. Barranc de Torrent 7 19 32 47 86 106 
4. Barranc de Gallego 5 14 24 34 63 78 
5. Barranc de Pelos 4 9 16 23 43 53 
6. Rambla de Poio 23 60 103 150 274 339 
7. Barranc de l'Hondo 4 9 16 23 42 52 
8. Barranc Pozalet 7 18 31 45 82 102 
9. Barranc de Saleta 2 5 8 12 22 27 
Total 67 178 308 445 816 1011 

Taula 6, Període de retorn Tr (anys) 

Secció 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cabal màxim m3/ seg 900 540 350 300 50 9 14 130 500 3 

Taula 7 

En funció de les caractensuques 
hidràuliques de les seccions s'han uti
litzat coeficients de rugositat variables, 
entre 0,002 i 0,05. Els pendents del 
fons s'han estimat entre el 3 i el 4 per 
mil. 

Les conclusions són evidents si es 
comparen els dos quadres darrers: 

Les precipitacions de període reduït de 
retorn (10 anys), amb totals diaris de 
110 mm, produeixen problemes locals 
a les seccions VI i VII per desborda
ment i inundació dels conreus que 
voregen el llit . S'esdevé el mateix al 
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Barranc de Gallega, el qual es des
borda sempre, a partir d'aquests nivells 
de precipitació, prop de la seva con
fluència amb el de Poio. 
Sorgiran problemes seriosos en una 
extensa àrea d'inundació (tal com s'es
devingué l'octubre de 1983) amb nivells 
de precipitació de més de 250 mm/dia 
sobre la conca. El desbordament del 
llit, més enllà de la secció III, amb gran 
energia i notable sobreelevació de ca
lats, produirà greus danys a les roda
lies de la secció V, on hi ha dues indús
tries d'hostaleria, una estació de servei 
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i unes quantes naus industrials. En 
aquest punt, l'aigua ultrapassa la cota 
de la ·via fèrria, creua la zona per sota 
del pas elevat de l'autovia i desguassa 
pel polígon industrial que allà hi ha, 
fins canalitzar-se per la xarxa de dre
natge relicta del Barranc de la Saleta, 
que mor dins la població d'Alaquàs. 
Per aquest motiu, Alaquàs i la veïna 
Aldaia són sotmeses a un risc excessiu, 
tal com s'observa a l'esquema de risc 
d'inundació annex, simplificat de l'ori
ginal realitzat sobre cartografia de 
detall i contrastat amb dades de les 
crescudes històriques. 
La planta de tractament de residus 
sòlids urbans de València roman fora 
del perill d'inundació, atesa la seva 
cota de 10m per damunt del llit actual, 
però és recomanable que la seva prò
xima ampliació no s'efectuï en cotes 
més baixes de les actuals. 

- Hi ha un risc greu d'inundació per a la 
depuradora d'aigües residuals de El 
Aguila SA, situada 500 m més amunt 
de la secció VIII, a nivell del llit i en un 
punt on el llit és completament colgat. 
Les mesures correctores passen necessà-

riament per la canalització del Barranc de 
Poio, des de la secció III a la IX (uns 3 km) 
la qual hauria de tenir una amplada 
mínima de 30 m i una profunditat d'uns 
5 m, de manera que permetés evacuar 
cabals entorn de 400 m3/s sense risc de 
desbordament. 

Podem dir el mateix del Barranc de 
Gallego, que pateix un problema sem
blant, tot i que el risc sobre béns es més 
petit, atesa la seva implantació menor. 

Conclusions 
L'aplicació de la metodologia presen

tada a la conca del Barranc de Torrent, de 
tamany reduït (430 km2

) i propera a l'àrea 
metropolitana de València, ha permès 
establir el risc d'inundació en un tram del 
llit que ha esdevingut conflictiu per la 
pèrdua de capacitat de transport hídric, 
derivada de causes naturals i actuacions 
humanes, i també per la seva proximitat a 
importants infrastructures viàries, polí
gons industrials i nuclis de població. 

Entre les conclusions més importants, 
hem de destacar que: d'una banda les pre
cipitacions de període reduït de retorn 
(prop de 10 anys i 110 mm/dia) ocasionen 
el desbordament del llit en punts deter
minats i la consegüent inundació dels 
conreus més propers al llit; d'altra banda, 
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Foto 7: Vista de la secció III, al Barranc de Torrent. Capacitat màxima: 350 ml/s. A l'esquerra, l'amic abocador de residus sòlids procedents de València (Foto : javier ObaYII) 

Foto 8 : Indústries subjectes a ri sc d ' inundació elevat, de Torrent (Foto: Manuel Nieto) 
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Foto 9: lndústries subjectes a risc d'inundació elevat, prop de la població de Torrent (Foto : Manuel Nieto) 

els aiguats que tenen aproximadament el 
doble d'intensitat comporten un risc 
imp~rtant d'inundació, afecten les prin
cipals infrastructures viàries de comuni
cació Madrid-València, el polígon indus
trial de Quart i les poblacions d'Alaquàs
Aldaia. Quant a revingudes d'abast ex
traordinari, s'han assenyalat les àrees que 
seran afectades i s'ha calculat el desfasa
ment entre el màxim de precipitació i el 
cabal màxim, que pot estar comprès 
entre 3 i 4 hores . Els esmentats efectes 
negatius poden minimitzar-se canalitzant 
el Barranc de Torrent en l'al-ludit tram 
conflictiu (aproximadament 3 km) amb 
una secció mínima que permeti evacuar 
400m3/s sense risc de desbordament. 

Del punt de vista metodològic, la tèc
nica presentada permet establir el risc 
d' inundació de forma rigorosa, prenent 
en consideració els paràmetres amb més 
incidència en el procés de transformació 
pluja-vessament. 

Sense oblidar que cada escala de treball 
exigeix una tècnica escaient, en conques 
de dimensions petites i mitjanes que 
localment poden presentar conseqüèn
cies comparables a les dels grans rius, el 
procediment de càlcul presentat permet 
quantificar variables d'enorme interès en 
els estudis de risc d'inundació, tal com 
són : cabals màxims, temps de resposta i 
concentració, cavades al llit i· possibles 
punts de desbordament, intervals de 
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recurrència, velocitat i energia de l'onada 
d'avinguda, etc. 

Per això, atesa la semblança de condi
cions desencadenants del risc d' inunda
ció a tota la Comunitat Valenciana, la 
metodologia proposada, de relació bene
fici-cost extraordinàriament favorable, té 
una vocació extrapolable a conques i 
subconques de dimensions semblants. 

La importància d'aquests estudis té una 
rellevància més gran a les petites conques 
mediterrànies, a les quals resulta repetitiva 
la disminució de la capacitat de transport a 
les zones properes al litoral i, fins i tot, de 
desaparició del llit, sia per motius naturals, 
a causa del seu pas insensible al terraplena
ment diluvial, sia per culpa d'actuacions 
humanes negatives, com el colgament i 
l'ocupació de llits. Els problemes que sor
geixen com a conseqüència de les crescu
des, per bé que més esporàdics que en el 
cas dels grans rius, a causa de la major den
sitat de població i de l'ocupació del sòl, 
solen presentar localment conseqüències 
comparables a les crescudes dels grans rius. 

Un cop conegut i localitzat el risc, mit
jançant aquesta mena d'estudis, hom està 
en condicions de plantejar amb rigor les 
actuacions humanes positives necessàries 
per minimitzar-lo : plans de restauració 
hidrològico-forestal, canalització i obres 
de defensa, regles òptimes d'operació de 
pantans, quan n'hi hagi, implantació 
d'assegurances, etc. 
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Així mateix, els plans d'alerta i, si s'es
cau, d'evacuació posseeixen un sòlid 
suport en aquestes tècniques per a la pre
paració d'estratègies d'actuació basades en 
diferents hipòtesis de relació precipitació
cabal-temps de resposta-àrea inundable. 

En resum, els problemes de revingu
des, que són en essència problemes lligats 
a l'ordenació territorial, passen necessà
riament per una correcta avaluació del 
risc, per la qual cosa existeixen les tècni
ques adequades en cada cas. Conegut el 
risc, és possible emprendre les mesures 
correctores i preventives adients, les 
quals poden resumir-se en tres classes 
d'actuacions humanes genèriques: no 
obstruir la línia de drenatge, laminar els 
cabals màxims i obrir o desembussar els 
drens naturals. 

Volem agrair l'especial coJ.laboració del nostre 
company Salvador Izquierdo en les jornades de 
camp i en la delineació de figures. 

Data de recepció de l'original: 07.88 

Javier Obartí Segrera 
Manuel Nieto Salvatierra 

Policarpo Garay Martín 
E.V.R.E.N. 

Evaluación de Recursos Natura/es, S.A. 
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AGFA, mitjançant la seva Divisió de Sistemes 
Gràfics, ha anat desenvolupant el més ampli i 
sofisticat material per a la reproducció cartogràfica 
segons el avanços tecnològics que en aquest 
camp s'han succeït. 
De la projecció ortogonal a mà s'ha passat a la 
fotografia per satèl·lit. 
I, AGFA, un cop més, es col·loca, també dins 
d'aquest sector, a la capdevantera. 
Les seves pel·lícules especials per a mapes i 
planells s'ajusten a qualsevol original, a tots els 
formats, a tota mena de maquinària i cobreixen 
totes les necessitats reprogràfiques industrials, 
oficines de dibuix, electrònica i cartografia, 
fotografia aèria i industrial, etc. 

Qualitat es una paraula 

AGr~• 
DIVISIÓ SISTEMES GRÀFICS 



INFORMACIONS 

MAPES COMARCALS DE CATALUNYA 

1:500 000. 1987 i 1988 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya ha 
publicat dos mapes sobre la divisió 
comarcal dins de la col·lecció 1:500 000: el 
Mapa Comarcal de Catalunya 1987 i el 
Mapa Comarcal de Catalunya 1988. 

Aquests dos mapes representen l'evolu
ció de la divisió comarcal aprovada per la 
Generalitat de Catalunya, des de l'orga
nització en 38 comarques l'any 1987 fins a 
l'ampliació a 41 comarques l'any 1988. 

El primer mapa, publicat el gener de 1988, 
es basa en el contingut de la Llei 22/1987 
dell6 de desembre, amb què la Generali
tat de Catalunya aprovà la divisió comar
cal (DOGC núm. 929, del lS de desembre 
de 1987). 

Amb aquesta llei, Catalunya es divideix 
en les mateixes comarques de la divisió 
territorial dell936, tant en el nombre com 
en l'àmbit i el nom, si bé amb algunes peti
tes variacions. Per ordre alfabètic, les 38 
comarques són les següents: Alt Camp, 
Alt Empordà, Alt Penedès, Alt Urgell, 
Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix 
Empordà, Baix Llobregat, Baix Penedès, 
Barcelonès, Berguedà, Cerdanya, Conca 
de Barberà, Garraf, Garrigues, Garrotxa, 
Gironès, Maresme, Montsià, Noguera, 
Osona, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Prio
rat , Ribera d'Ebre, Ripollès, Segarra, 
Segrià, Selva, Solsonès, Tarragonès, Terra 
Alta, Urgell, Val d 'Aran, Vallès Occiden
tal i Vallès Oriental. 

Respecte de la divisió de l'any 1936, les 
variacions en l'àmbit territorial són molt 
reduïdes, i provenen tant del mateix 
període en què fou vigent la divisió del 
1936 (per exemple Dosquers, que el 1937 
passà de l'Alt Empordà a la Garrotxa) com 
posteriors, fruit de les annexions ocorre
gudes del 1936 ençà entre municipis de 
comarques diferents. Es tracta dels antics 
termes de Bassegoda (avui del municipi 
d'Albanyà, a la comarca de l'Alt Empor
dà), Beget (de Camprodon, Ripollès), 
Castellàs (de les Valls d'Aguilar, Alt 
Urgell) i Llanera de Solsonès (de Torà, 
Segarra). 
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El segon mapa, publicat el maig de 
1988, representa el contingut de la Llei 
5/ 1988 de 28 de març amb què la Generali
tat de Catalunya aprovà la creació de les 
tres comarques següents: Pla de l'Estany, 
Pla d'Urgell i Alta Ribagorça (DOGC 
núm. 992, dell6 de maig de 1988). 

Amb aquesta darrera llei Catalunya 
s'organitza en 41 comarques. La creació 
de les tres noves comarques modifica 
l'àmbit territorial de 6 de les comarques 
aprovades amb la llei dell987: Garrigues, 
Gironès, Noguera, Pallars Jussà, Segrià i 
Urgell. 

La publicació de cadascun d'aquests 
dos mapes, a escala 1 :500 000, es presenta 
en un full de 62 x 59 cm i en vuit tonalitats 
de color que permeten la individualització 
visual de les comarques. Per a cada 
comarca s'indica el nom i es remarca el de 
la capital. A més s'hi inclou, també, la 
divisió municipal a partir de la informació 
del Servei de Demarcacions Territorials i 
Ens Locals de la Direcció General d'Ad
ministració Local. De cadascun dels 940 
municipis s'indica el nom oficial (DOGC 

núm. 530, del 19 d'abril de 1985, més les 
modificacions publicades posteriorment 
al mateix DOGC), la localització del cap 
municipal i el nom d'aquest (quan no es 
correspon amb el nom del municipi). En el 
mapa s'ha inserit una relació dels enclava
ments municipals, numerats, localitzats i 
indicant el municipi al qual pertanyen. 

Els mapes també contenen els límits 
d'estat i de comunitat autònoma, el nom 
de les terres i de nuclis de població que 
envolten Catalunya (en la llengua pròpia i 
en l'oficial) i, per mitjà del cos de lletra, la 
població dels caps de municipi a l'any 
1986 en funció de nou classes. 

La publicació d'aquests dos mapes per 
part de l' ICC permet de disposar, doncs, 
de la representació cartogràfica oficial de 
la divisió comarcal de Catalunya en dos 
dels seus moments històrics: el desembre 
de 1987 i el març de 1988. 

Enric Camps i Soria 
Llicenciat en Geografia 

Institut Cartogràfic de Catalunya 
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100 ANYS D'HISTÒRIA 
D E LA CIUTAT D E MÀLAGA 

La celebració d'una exposició comme
morant el quart centenari de l'inici de les 
obres del port de Màlaga (1588) i l'aparició 
del facsímil d'una obra publicada el1675 
sobre la vida quotidiana de la ciutat en 
aquell moment són dos fets esdevinguts 
l'any 1988 que posen de manifest l'interès 
de les institucions culturals locals per 
recordar èpoques de la seva història. 

El dia 17 de juny s'inaugurà una docu
mentada exposició que recordà que el dia 
3 de gener de 1588 es va coJ.locar la pri
mera pedra per a la construcció del port de . 
Màlaga. L'exposició es preparà a base d'un 
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recull de plànols, mapes, perspectives, 
maquetes de vaixells, documents originals 
i documents reproduïts relatius a la histò
ria del port malagueny des dels seus inicis 
fins a l'actualitat. 

S'hi donà un especial relleu als fets de la 
inauguració -com a resultat d'una Real 
Cédula donada per Felip 11 a Madrid el19 
de setembre de 1586- així com en la con
solidació de les obres durant el regnat de 
Felip Vi en les importants millores realit
zades en els segles XIX i xx . 

Aquesta recopilació cartogràfica la van 
dur a terme els historiadors locals Srs. 
Manuel O lmedo Checa i Francisco Cabrera 
de Pablos. 

Les celebracions commemoratives es 

van cloure ellS de novembre amb la pre
sentació del llibre 400 años de historia del 
puerto de Ma/aga i amb una conferència 
sobre el tema a càrrec dels mateixos autors 
que van preparar l'exposició. 

Des d'ací és una satisfacció de fer-nos 
ressó d 'aquesta mostra cartogràfica. 

Coincidint amb els actes d 'inauguració 
de l'exposició es va fer la presentació del lli
bre Compendiosa noticia de lo que a obrado 
en esta ciudad de Mdlaga. Es tracta de l'edi
ció facsímil d'aquesta obra a càrrec també 
del Sr. Olmedo Checa, que li ha donat el 
títol genèric de Mdlagaa fines del siglo XVII . 

El text fou escrit per Cristóbal Ama te de la 
Borda, descendent del català Ferran Amat 
de la casa dels marquesos de Castellbell, que 
havia intervingut en la conquesta de Màlaga 
per part dels Reis Catòlics l'any 1488. Cris
tóbal Amate, capità de la milícia i regidor de 
Màlaga, narra la tasca realitzada pel gover
nador de Màlaga, el marquès de Peñafiel, 
entre 1672 i 1675, període en què ostentà 
aquest càrrec. 

Del punt de vista formal, el llibre està 
estructurat a base d'una presentació, un 
pròleg i una introducció, aquesta darrera 
escrita i molt ben documentada per 
Manuel Olmedo Checa. A continuació ve 
el text del llibre amb una doble versió: la 
de l'original facsimilat i una altra amb gra
fia actual. El text es clou amb un apèndix 
seleccionat pel propi director del llibre fet 
a base de documents diversos sobre la his
tòria de Màlaga, entre els que cal destacar 
l'Estatuto de nobleza de sangre (que con
trolava el llinatge dels aspirants a regidors), 
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INFORMACIÓN PARA NUESTROS CLIENTES EN ESPAÑA 
Diciembre de 1988 

Con objeto de poder introducir mejor en España el voluminoso programa de la editorial JUSTUS PERTHES, Darmastadt/República 
Federal de Alemania, me he decidido a dejar, a partir del 1. 0 de Enero de 1989, la representación exclusiva de mapas murales y 
transparencias para escuelas, productos de la casa Perthes , en manos de la casa 

MARCIAL PONS, Librero-Editor 
Pl. Conde del Valle de Suchil, 8 - 28015 MADRID 

Teléf. 448 47 97 • Telex 42086 MPONS • Fax 448 47 12 

Sírvanse dirigir s us demandas y pedi dos a la casa Marcial Pons (a la atención de Cari os Pascual del Pi no) , quien gustosamente les 
proporcionara información acerca de posibilidades de suministros , precios y condiciones de mi programa especial. 

Stephan J us tus Perthes 
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el testament i codicil de Cristóbal de 
Amate i el document d'incorporació de 
Màlaga a la corona de Castella el1488. 

Acompanyant aquests textos hi ha una 
acurada selecció de làmines corresponent 
a plànols i vistes de la ciutat de Màlaga des 
de la primerenca data de 1564, que en 
aquest cas concret correspon a l'artista fla
menc Anton van den Wyngaerde, del qual 
s'ha donat àmplia notícia en les pàgines 
d'aquesta revista (RCG número 2, pàgs. 
18-29 i número 6, pàgs. 75-77). És un punt 
ben positi u per part de l'autor l'anar intro
duint el coneixement d 'aquest gran dibui
xant de ciutats espanyoles de finals del 
segle XV I. 

El text d 'Ama te es pot considerar com 
la tasca d'un cronista de la ciutat. El fet 
que estés directament a les ordres del 
governador de Màlaga fa suposar que la 
narració no sigui , potser, absolutament 
objectiva. Cal passar-la pel sedàs de la 
relació professional que existia entre l'au
tor del text i l'autoritat civil de la qu al 
depenia. 

Feta aquesta petita però necessària obser
vació es pot afirmar que el contingut del lli
bre és realment molt interessant i útil per al 
coneixement de la història de Màlaga a 
finals del segle XVI I. Cal destacar-ne una 
sèrie de detalls al voltant de la batalla naval 
del10 de novembre de 1673, que tingué lloc 
al port de Màlaga entre els exèrcits de 
França a les ordres de Lluís XIV -el Rei Sol
i la coalició Espanya, H olanda i l'Imperi . 

En general la informació està, però, al 
voltant de les millores de la ciutat: l' urba-

t o 

nisme amb la notícia de l'empedrat dels 
carrers, la neteja de la ciutat, les millores de 
l'escorxador, l'abastament d'aigües, la repa
ració i obres a les muralles, etc. 

L'ocasió de poder comptar amb aquest 
facsímil no ha estat pas precisament una 
cosa fàcil. Manuel Olmedo va trobar-lo 
citat en diverses fonts d 'història local, però 
la localització d'un sol exemplar semblava 
del tot impossible. Gràcies a la laboriosa 
tasca que el brigadier d'enginyers José Apa

ricí realitzà entre 1843 i 1852 en dife rents 
arxius espanyols relativa a la ciutat de 
Màlaga fou possible de trobar la referència 
de la presència d'un exemplar de la Com
pendiosa noticia ... a l'arxiu de Simancas. 
Potser un exemplar únic. A partir d'aquesta 
troballa l'edició facsímil ja fou més fàcil. 

El llibre fou presentat a l'Ajuntament de 
Màlaga, coincidint amb la inauguració de 
l'exposició. 

Com a centre cartogràfic ens congratu
lem que a la ciutat de Màlaga s'hagin cele
brat aquests esdeveniments. 

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

Institut Cartogràfic de Catalunya 

I TROBADA DE GEÒGRAFS 

PROFESSIONALS DE CATALUNYA 

El passat 30 d'abril de 1988 es va celebrar 
a Vilanova i la Geltrú la I Trobada de 

g esa 

ciències de la Terra 75 

geògrafs professionals de Catalunya. La 
reunió va tenir lloc als locals del Conserva
tori Municipal de Música (Can Magrinyà) 
de l'esmentada ci utat i havia estat convo
cada per quatre geògrafs provinents de l'ad
ministració pública. 

L'objectiu de la trobada era el de crear un 
marc de discussió entre els llicenciats en 
Geografia que desenvolupen una activitat 
professional com a tals, però al marge de 
l'ensenyament. 

El programa organitzava les activitats 
següents: 
- Inscripció. 
- Presentació de la reunió. 
- Conferència a càrrec de Joan Becat sobre 

la situació dels geògrafs professionals a 
França. 

- Intervenció dels assistents. 
- N ormativa sobre col·legis i associacions 

professionals. Debat i conclusions. 
A la reunió s'hi aplegaren una trentena de 

llicenciats en Geografia. Prèviament a la 
conferència va tenir lloc la presentació per 
part de tots i cadascun dels assistents, la 
major part dels quals desenvolupava la seva 
activitat professional en tant que geògrafs. 
La procedència laboral era d'entitats ben 
diverses: institucions públiques de les dife
rents administracions, empreses consulto
res, editorials, etcètera. 

Durant les intervencions dels assistents 
es varen tractar les següents qüestions: 
- N ecessitat de crear una associació. 
- Tipus i funcions d'aquesta associació. 
- El seu nom, que ha de reflectir la desvin-

culació respecte l'ensenyament. 

topografía general S.A. 

• APOYO FOTOGRAMÉTRICO 

• TAQUIMÉTRICOS 

e NIVELACIONES 

CLARA DEL REY, 20 
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- Tipus de relació amb altres col·lectius i 
associacions de geògrafs, especialment 
amb l'universitari . 
Comparació amb associacions i col·k
gis d 'altres col· lectius professionals. 
Expectació i preocupació davant el 
lliure mercat de treball entre Espanya i 
la resta de la CEE a partir del1992 . 
A la reunió s'acordà la constitució 

d'una associació que agrupés als geògrafs 
que desenvolupen la seva activitat profes
sional en relació amb la Geografia i fora 

del camp de l'ensenyament, però sense 
caràcter exclusiu. Finalment es creà una 
comissió, representativa dels diferents 
col·lectius presents a la reunió, amb la fun
ció de redactar un projecte d 'estatuts , per 
a ser discutit i redactat definitivament en 
una fase posterior. 

Enric Camps i Soria 
Llicenciat en Geografia 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

EL CALENDARI PER AL 1989 
I L'EXPOSICIÓ 
DE BARCELONA DEL 1888 

Com ja n'ha fet tradició, l'Institut Car

togràfic de Catalunya ha publicat un 
calendari per a l'any 1989, on la cartogra
fia i la imatge tenen una presència notòria . 
Si el primer any apareixia representada la 
cartografia litoral catalana i el segon algu
nes vistes de ciutats de Catalunya a mitjan 
segle XVII fetes pel Chevalier de Beaulieu, 
en aquesta ocasió la il·lustració és dedi

cada Íntegrament a l'Exposició Universal 
de Barcelona del 1888, tot contribuint als 
actes i publicacions que s'han fet amb 
motiu del seu primer centenari. 

La coberta del calendari representa un 
cartell de propaganda de l'Exposició on es 
veu una vista general simplificada des de 
l'Arc de Triomf cap al Palau de les Indús
tries. La il·lustració del mes de gener pre
senta un pla de la ciutat de Barcelona del 
1706, per tal de mostrar la muralla i l'antic 
barri de la Ribera abans de la destrucció 
del1714 , on seria instaHada aquella expo
sició dos segles més tard. El mes de febrer, 
mostra la làmina del pla de la ciutat del 
viatge de Laborde, d'inicis del segle XIX, 

on apareix ja clarament destacada la Ciu-

-\\!!U- ~ 
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tadella borbònica que ocupà el sector 
oriental de Barcelona, en aquell mateix 
solar. El mes de març, presenta ja el pro
jecte per a l'Exposició de Josep Fontserè, 
del1872, en els terrenys de l'antiga Ciuta
della. El mes d'abril és iHustrat amb un pla 
de Barcelona del mateix 1888, fet a França, 
on els terrenys de l'Exposició hi són 
representats . El mes de maig presenta un 
altre cartell anunciador de l'Exposició, fet 
de símbols de l'economia i les arts de 
Catalunya. El gravat del mes de juny, 
mostra ja el pla definitiu i detallat de les 
instaHacions de l'Exposició. La il·lustra

ció del mes de juliol correspon a la capça
lera de la revista La Exposición, del mes 
d'abril del 1888, on apareix la ciutat i les 
aHegories de l'Exposició. El mes d'agost 
mostra una làmina amb el pla per a l'Expo
sició i el detall d'una part important dels 
seus edificis. El mes de setembre presenta 
un ·gravat de l'edifici del restaurant de 
l'Exposició, de l'arquitecte Lluís Domè
nec i Montaner, avui Museu de Zoologia. 
La il ·lustració del mes d'octubre repro
dueix un quadre amb una vista general a 
vol d'ocell de la ciutat de Barcelona els 
dies de l'Exposició, amb el detall de les 
esquadres ancorades dintre i fora port. El 
mes de novembre mostra el diploma com
memoratiu de l'Exposició . Finalment, el 
mes de desembre representa un mapa de 
tot Catalunya amb la divisió comarcal 
orlat per personatges representatius de la 
Renaixença i de la història de Catalunya 

que vol simbolitzar la generació de l'Ex
posició. 

Amb aquest calendari, doncs, apareix 
un recordatori més d'aquell aconteixe
ment que definí el final del vuit-cents bar
celoní i un recordatori que durarà tot l'any 
1989. Així, és destacat un fet històric que 
ha tingut un impacte territorial notable, 
en la seva dimensió urbana, econòmica i 
regional. Perquè l'Exposició Universal de 
1888 no fou només una manifestació de la 
capacitat manufacturera i organitzativa de 
la ciutat i de tot Catalunya, sinó que repre
sentà una afirmació del paper suprapro
vincial d'una ciutat allunyada de la capita
litat política. La realització d'aquell esde
veniment mostrà la vitalitat del municipi 
barcelonès i del seu ajuntament i suposà 
un tombant ben significatiu per a una ciu
tat que, per sobre de tot, no volia renun
ciar al progrés i a la competència amb d'al
tres ciutats espanyoles i, sobretot, euro
pees. L 'Exposició, com d'altres esdeveni
ments simbòlics similars, no fou sinó un 
pretext per afirmar aquella voluntat. 

11 REUNIÓ NACIONAL DEL GRUP 
DE TREBALL EN TELEDETECCIÓ 

Els dies 18 i 19 de desembre de l'any 
1987, va tenir lloc a València la segona reu
nió científica del Grup de Treball en Tele
detecció, la qual fou perfectament orga
nitzada per la Unidad de lnvestigación en 
Teledetección del Departament de Ter
mologia de la Facultat de Física de la Uni
versitat de València . Va tenir el suport de 
la Universitat de València, la Ca ja de Aho
rros de Valencia , el Centro de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), Ambi
med SA i Sertel. 

Els temes principals de la reunió foren, 
per una banda, la presentació i discussió 
de les 31 ponències presentades i, per l'al
tra, la constitució de la Asociación Espa
ñola de Teledetección (AET). 

Pel que fa a les comunicacions, cal 
remarcar el bon nivell científic assolit per 
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rotes elles. Les sessions es van organitzar 
de man era temàtica. Així doncs, la pri
mera sessió del dijous al matí fou dedicada 
als es tudis de teledetecció en l'àmbit geo
lògic; la moderadora en fo u la senyora 
Carmen Antón-Pacheco (IGME, 
Madrid). Va fer de moderador de la 
segona sess ió el senyor Romà Arbiol 
(ICC, Barcelona), a la qual i sota el t ítol 
genèric de Tractament Digital d' Imatges 
es van presentar set comunicacions, repar
tides entre els equips de teledetecció de la 
Universitat de València, l' INIA (Instituta 
Nacional de l nvestigaciones Agrarias) i 
l' Institut Cartogràfic de Catalunya. 

El dijous dia 18, a la ta rda, el professor 
Huete de la Universitat d'Arizona (EUA) 
va impartir una conferència sobre signatu
res espectrals i índexs de vegetació, expo
sant les seves experiències de laboratOri al 
respecte. La tercera sessió de comunica
cions la conduí el senyor Vicente Caselles 
de la Uni versitat de València. Les sis pre
sentacions versaren sobre Merodologia i 
Instrumentació ; tres d'aquestes comuni
cacions es taven signades pel Departament 
de Termo logia. 

5001 O ZARAGOZA 
Biarritz, 15, bajo izqda. 
Tell.: (976) 33 03 30 
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Les sessions del divendres dia 19 s' ini
ciaren amb el tema agrícola, moderat pel 
senyor Federico Gonzalez Alonso de 
l'INTA. Comptà amb tres comunicacions 
del Departament de Termologia, dues de 
l'I IA i una de l' ICC. La cartografia 
temàtica, els usos del sòl i l'oceanografia 

CARTOGRAFIA Y FOTOGRAMETRIA 
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van cloure el programa temàtic d'aquesta 
reunió. 

La sessió de la tarda va iniciar-se amb un 
cop d'ull per part de l'TNT A a l'evolució 
de la te ledetecció a l'Estat espanyol, pels 
programes de teledetecció que té en fun
cionament l'Agència Europea de l'Espai 
(ESA). Va cloure la sessió el representant 
del Centro de Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI) per deman ar que s'ela
borin projectes per tal que sigui viable el 
corresponent retorn tecnològic dc l'apo•·

tació espanyola a l'ESA. 
Tot seguit es va celebrar l'assemblea ple

nària del grup de treball, en la qual es decidí 
d'aprovar la gestió de la comissió consti
tuïda a la reunió de Barcelona i prolongar 
les seves fu ncions en la consecució dels esta
tuts de l'Associació Espanyola de Telede
tecció. La tercera reunió nacional del Grup 
de Treball en Teledetecció tindrà lloc a 
Madrid a mitjan 1989, organitzada per 
l'Instituta Geológico y Minero de España . 

Joan Romeu i Ripoll 
Llicenciat en Geografia 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

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. 
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1.1.- TÍTOL: 

1.2.- AUTOR: 

1.3.- TRADUCTOR: 

1.4.- PAÏS: 

1.5.- ANY D'EDICIÓ: 

1.6.- EDITORIAL: 

1.7.- ISBN: 

2.1.- FORMAT: 

2.2.- NOMBRE DE 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGIDILITAT: 

3.2.- ESTRUCTURA 
DELLLIDRE: 

Atlas sociodemognífico de la 
ciudad de Alicante 

No n'hi ha 

No n'hi ha 

Espanya 

1987 

lnstituto de Estudios "Juan 
Gil Albert". Diputación de 
Alicante 

84-505-6563-4 

21 x 29,5 cm 

143 

Bona 

Es divideix en dues parts ben 
definides, la primera descriu 
l'evolució urbana de la ciutat 
d'Alacant i anal itza la trama 
urbana a partir dels trets 
sociodemogràfics i econò
mics més importants, la 
segona inclou uns mapes a 
manera d'annex . 

Castellón desde el espacio. 
Imagenes y paisajes de una 
tierra mediterni.nea 

José Sancho Comins, 
Emilio Chuvieco Salinero 

No n'hi ha 

Espanya 

1986 

Confederación Española de 
Cajas de Ahorros 

84-7580-269-9 

30 x 21 ,5 cm 

IlO 

Bona 

El primer capítol és una 
introducció a la teledetecció, 
i els altres tres divideixen 
temàticament l'anàlisi del 
territori entre les ciutats, el 
turisme i el món rural. 

® 
OUA Df AHORROS Y MONTE Df PIEDAD Df OOTal.ON 

España I Espagne I Spain. 
Atlas Reclus 

Robert Ferras 

Nicole Jean (anglès), 
Jean Tena (espanyol) 

França 

1986 

Fayard-Reclus (Paris) 

2-213-01793-X 

31,3 x 22,7 cm 

96 

Bona. La lectura dels mapes 
requereix atenció i tenir no
cions bàsiques d'estadística. 

Setente-vuit temes agrupats 
en quatre capítols: un canvi 
de societat (amb quatre sub
capítols), xarxes i tendències 
(dos subcapítols), produir a 
Espanya (quatre subcapítols) 
i anar a Espanya. Van prece
dits d'once qüestions intro
ductòries (claus de lectura). 

Atlas de Castilla-La Mancha 

José Luis Díaz Moreno, 
Jesús Sierra Gómez, 
Alfonso Vazquez Gonzalez 
i Antonio Zarate Martín 

No n'hi ha 

Espan ya 

1986 

Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. Conse
jería de Educación y Cultura 

84-505-3368-6 

33 x 24 cm 

123 

Bona 

Hi ha dues parts : la primera 
és exclusivament cartogrà
fica mentre que la segona 
conté els comentaris dels 
documents cartogràfics, tot 
ordenat segons la forma clàs
sica de la descripció geogrà
fica regional. 
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3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BWUOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

Bona 

No n'hi ha 

Absents 

Tal com els propis autors 
indiquen en la introducció, es 
tracta d'un llibre-atlas. A par
tir d'un estudi sobre la confi
guració urbana de la ciutat, es 
presenten un seguit de mapes 
que expliquen aquest fet en 
cadascun dels paràmetres ana
litzats a l'estudi. 

Introducció general a l'es
tudi de la ciutat d'Alacant. 
Obra divulgativa i interes
sant per als que s'inicien en 
l'estudi urbà. Cal dir, però, 
que l'obra presenta manca de 
cohesió entre les dues parts. 

1(.( .t... u" h•tlt·~t'llliJI"t'IU~· \UIU IIIIJJ 

S'hi basa tot l'Atlas, ja que 
els esquemes són molt ente
nedors i les fotografies aèr ies 
ben escollides. Potser es 
podria millorar la reproduc
ció de les imatges de satèl·lit. 

o podem parlar del llen
guatge cartogràfic, perquè 
gairebé no hi ha mapes. 

No n'hi ha 

Absents 

La idea s'aparta d'un atlas 
convencional, i p roposa una 
anàl isi evo lutiva dels paisat
ges de Castelló a partir de 
fotografies aèries, completa
des amb un text senzill que 
descriu el material treballat 
per l'autor, augmentant la 
didàctica del llibre. 

Interessant idea, tant pels 
continguts com per la manera 
en què es tracta l'clement 
gràfic, la fotografia aèr ia 
d'imatges de satèl·lit , per tal 
de veure els paisatges i la seva 
evolució. Didàcticament, és 
un exemple a seguir. 

Cent vint mapes, un centenar 
de croquis i una vuitantena dc 
models, amb breus comenta
ris. La unitat terrirorial d'in
formació és principalment la 
província. Els mapes repre
senten valors relatius (desvia
ció estàndard) i absoluts. Uti
litza bàsicament dues tintes, 
amb variació d'intensitats. 

No n'hi ha. Breu cita de fonts 
a la pàgina del Copyright. 

Absents 

A partir de dos eixos, e l cli
màtic (NW-SE) i l'econò mic 
(NE-SW), s'estructuren qua
tre quadrants: l'Espanya útil, 
la mediterrània, la profunda i 
l'atlàntica. Es demostra grà
ficament i per mitjà de l'anà
lisi comparativa entre les 
províncies a partir de la seva 
participació en el conjunt 
espanyol, en una norantena 
de temes sòcio-econòmics. 

Atlas sòcio-econòmic analític. 
Per a una correcta interpreta
ció, el lector ha de tenir 
nocions bàsiques d'estadística 
i de geografia econòmica. Fal
ten dates i l'explicació de 
determinades variables o la 
seva distribució. C laredat en 
la metodologia i els gràfics. 

bibliografia 79 

Molt bona, tant la part carto
gràfica com la fotogràfica. 
Ca l remarcar, en conjunt, 
l'excel·lent combinació de 
tonalitats dels documents 
cartogràfics. 

No n'hi ha 

Absents 

És un exemple clar d'Atlas 
geogràfic regional, on tenen 
cabuda, tant des del punt de 
vista gràfic com descriptiu, 
els aspectes físics, polítics, 
històrics i econòmics més 
rellevants. 

Es tracta d'un bon exemple 
d'Atlas regional, malgrat que 
hi manca un tractament 
toponímic més dens i una 
actualització de dades en 
algun dels mapes temàtics. 
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LA REESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO EN EL CENTRO 
METROPOLITANO DE SAO PAULO -
La autora presenta los principales resultados de su tesis doctoral en los que mide la 
dimensión y cambios del proceso de centralidad del :írea metropolitana paulista. A través 
de la aplicación de las técnicas cuantitativas describe la mayor concentración de actividades 
terciarias de América Latina. 

JEREMY W.R. WHITEHAND HABLA PARA LA REVISTA 
CATALANA DE GEOGRAFIA 
Entrevista realizada por la dirección de la Revista y el Dr. Vilagrasa al profesor J.W.R. 
Whitehand, uno de los mejores especialistas en morfología urbana. En ella presenta la 
evolución reciente de los estudios morfológicos y sus perspectivas de trabajo. 

TURISMO Y TERRITORIO REGIONAL 
El autor presenta unas reflexiones teóricas a panir de su experiencia en estudios económicos 
y regionales. El énfasis es situado en el caracter durable, pero frigi!, del espacio como 
recurso turístico y sus diversas escalas de analisis. 

LA EXACTITUD POTENCIAL DEL MODERNO MÉTODO DE 
AJUSTE DE BLOQUES POR HA CES EN LA FOTOGRAMETRIA AÉREA 

Anículo metodológico que trata de las formas de medir la exactitud en el ajuste de bloques 
de haces con autocalibración en uso en la fotogrametría . Las actuales potencialidades de 
exactitud son mostradas con la ajuda de tests pr:ícticos. 

EL MAPA AEROMAGNÉTICO DE CATALUÑA 
El autor presenta unos temas generales sobre el magnetismo terrestre y sus reconocimientos 
aéreos y el proceso de realización del mapa de Catalunya, a escala I :250 000. Junto a ello 
efectúa una interpretación geológica de dos de las regiones mas interesantes : el Pirineo y 
el area volcanica de Olot. 

METODOLOGIAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN. APLICACIÓN A UNA CUENCA MEDITERRANEA 
VALENCIANA 
Los autores estudian diversas formas de predecir los riesgos de inundación en las cuencas 
hidrogrificas mediterraneas. Dichos métodos son aplicados al Barranco de Torrent, pequeña 
cuenca sin los registros foronómicos imprescindibles, y presentan resultados concretos. 

INFORMA ClONES 
Informaciones sobre publicaciones canogníficas y reuniones científicas. 

BIBLIOGRAFIA 
Analisis bibliografico de cuatro atlas tem:íticos de asunto español. 

THE RESTRUCTURING OF SP ACE IN THE METROPOLITAN 
CENTRE OF SAO PAULO 
The author presents the main findings contained in her doctoral thesis , in which she 
measures the dimension and changes of the process of centrality in the metropolitan area 
of Sào Paulo. By means of the application of quantitative techniques, she describes the 
greatest density of teniary activity in Latin America. 

JEREMY W.R. WHITEHAND SPEAKS TO THE REVISTA CATALANA 
DE GEOGRAFIA 
Professor J.W.R. Whitehand, one of the foremost specialists on urban morphology, is 
interviewed by the editors of the journal and by Dr. Vilarasa. In the interview he presents 
recent developments in morphological studies and wor prospects for the future. 

TOURISM AND REGIONAL TERRITORY 
The author presents some theoretical reflections based on his experiences in economic 
and regional studies, placing emphasis on the durable, but fragile, character of space as 
a touristic resource and its severa! scales of analysis. 

THE ACCURACY POTENCIAL OF THE MODERN BUNDLE 
BLOCK ADJUSTMENT IN AERIAL PHOTOGRAMMETRY 
A methodological anicle dealing with ways of measuring accuracy in the self-calibrating 
bundle block adjustment currendy in use in photogrammetry. Present accuracy potential 
is shown by means of practica! tests. 

THE AEROMAGNETIC MAP OF CATALONIA 
The author presents general considerations concerning the eanh's magnetism and its 
aerial recognition, and the process of preparing the map of Catalonia to the scale of 
I :250 000. Funhermore, he gi ves a geological interpretation o f two of the most interesting 
regions : the Pyrenees and the volcanic area of Olot. 

METHODOLOGIES TO DETERMINE THE RISK OF FLOODING. 
APPLICA TION IN A MEDITERRANEAN BASIN IN VALEN CIA 
The authors study several ways of forecasting flood risks in the Mediterranean hydrographic 
basins. The said methods are applied to the Barranc de Torrent, a small basin without 
essential phoronomical registers, and present concrete results. 

INFORMA TION 
Information about canographic publications and scientific conferences. 

BIBLIOGRAPHIA 
A bibliographical analysis of four Spanish thematic adases . 
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Líder Mundial 
en Cartografía Autorruítica 

Duran te los últimos diez años, INI'ERGRAPH es el líder mwtdial con los 
sistemas mé.s avanzados de gré.ficos interactivos en todas las aplícaciones de 
Cartografia Automé.tica. 

Con su polenta estructura de base de da tos, los sistemes de Cartografia 
INI'ERGRAPH !e penniten construir wtos mapas bases con la precisión exacta -mediante 
técnicas de restitución fotogramétrica, mapas anteriores u otras bases de da tos 
existentes-, utilizando la tecnologia mé.s avanzada. 

Los sistemes mé.s sofisticados de gré.ficos interactivos y de bases de datosle 
penniten editar, presentar, manipular y analizar los datos para extraer la información 
que usted necesite. 

Por Iodo esto,lngenieros, Certógrafos, Aywtlamientos y Compañías de 
Utilídades en Iodo el mwtdo han elegida los sistemas Certogré.ficos de INI'ERGRAPH. 

Si piensa en Sistemas Gré.ficos, piense en INI'ERGRAPH. 

INTErG?A?H 
Si piensa en CAD/CAM, 

piense en INTERGRAPH ESPAÑA, S.A. 

Edi.ficio Mapfer 
Avenida de Burgos, 12. Plantas 3-4 - 28036 Madrid 

Telf. (91) 766 57 79- Telex: 47013 ICG E-Fax: 766 25 22 

Edi.ficio Uniber 
Aribau, 197-199. Planta 5-08021 Barcelona 

Telf. (93) 200 52 99- Tel ex: 97137 ICG E- Fax: 200 83 78 




