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EDITORIAL 

El número 10 de la Revista Catalana de Geografia, tal com s'havia indicat 
a l'editorial del número anterior, és quasi mónogràficament dedicat a la 
Geografia comercial. La distribució i el consum són avui les activitats 
econòmiques decisives que abasten la major part de la població activa, i 
arraconen dia a dia les activitats productives, que tradicionalment havien 
dominat l'economia mundial. La Geografia ha estudiat de fa temps 
aquestes activitats econòmiques i aquesta Revista pretén de recollir 
aquesta tradició i alguns dels darrers estudis que s'han fet. 
Les Visions geogràfiques són dedicades a una presentació general de la 
Geografia comercial, així com a l'evolució de les formes del comerç i a una 
presentació dels nous mètodes de recerca, dels quals més endavant es 
presenten alguns exemples. L'article és del doctor Carles Carreras, respon
sable del grup d'estudis comercials urbans de la Universitat de Barcelona. 
A continuació, el geògraf britànic Peter Larkham, de la Universitat de 
Birmingham, presenta un article que estudia l'evolució de les formes 
constructives dels edificis de les grans superfícies comercials, exemplificat 
en el cas d'una companyia concreta d'hipermercats. Seguidament, apareixen 
dos articles de membres del grup d'estudis comercials urbans de la Univer
sitat de Barcelona. El primer, de Jordi Domingo i Coll, analitza el comerç 
a la República de San Marino, a partir del buidatge del cens comercial, tot 
valorant les possibilitats d'aquesta font d'informació, en relació amb la 
seva tesi de doctorat sobre la societat i l'economia dels microstats europeus 
avui. En segon lloc, Núria Lazaro i Goya presenta una anàlisi completa de 
la legislació comercial vigent a Catalunya, i en valora les implicacions 
positives i negatives en l'evolució del comerç català. 
La secció de Cartografia, lamentablement, no ha pogut mantenir aquesta 
especialització monogràfica, ja que la cartografia comercial és encara un 
xic rudimentària. Per contra, en aquesta secció hom publica un article de 
Benjamí Sabiron, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, sobre el llenguatge 
cartogràfic, on tracta dels aspectes artístics, semiòtics i filosòfics que interve
nen en la comunicació entre el mapa i el lector; és un article que obre la polè
mica sobre un tema important i que fóra bo que tingués resposta i discussió. 
Finalment, la secció de Ciències de la Terra publica un article d'un grup 
de llicenciats en Geografia sobre els noms dels vents a Catalunya. Es 
tracta de l'anàlisi de les respostes a una enquesta sobre aquest tema que la 
Revista publicà en el seu número 5 i que aporta una informació nova i 
valuosa per al coneixement del territori i la cultura catalana. 
Com és habitual la Revista es tanca amb les seccions d'informació de 
publicacions i d'esdeveniments a l'àmbit de la Geografia, i amb la presentació 
crítica de quatre llibres sobre estudis comercials fets a Catalunya. 
Lamentablement, hem de deixar constància d'una errada involuntària a 
l'exemplar anterior, número 9, de la Revista Catalana de Geografia, ja 
que el mapa de la xarxa de ferrocarrils metropolitans de Barcelona de la 
pàgina 46 és de Distripamas Te/star SA, i allà no hi consta. Demanem 
excuses i vetllarem per tal que això no es repeteixi. 
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PER UNA NOVA GEOGRAFIA 
COMERCIAL URBANA 

Els estudis comercials tenen una tradició relativa
ment llarga en Geografia, la qual es caracteritza sobre
tot per la precisió terminològica i conceptual (BEAU
JEU-GARN!ER i D ELOBEZ, 1977; DAV!ES, 1984; DAW-
50 , 1980, 1982 i 1983; M ETTON, 1980 i 1984) i ha 
fructificat en una metodologia excel·lent i un treball de 
camp ampli i precís. Aquesta tradició es troba estreta
ment relacionada amb la vinculació entre els estudis 
urbans i els comercials; el geògraf francès Raoul Blan
chard, en els seus estudis sobre la muntanya alpina, va 
trobar en el comerç una de les que denominà funcions 
urbanes, aquelles activitats econòmiques exercides per 
la ciutat en conjunt, com si fos un agent col·lectiu que 
actua sobre un territori més o menys extens (BLAN
CHARD, 1911). D'altra banda, el geògraf alemany Wal
ter Christaller també va basar en dades d'activitat 
comercial urbana la formulació de les lleis econòmi
ques que explicarien la localització de les ciutats 
(CH R!STALL ER, 1933). 

A partir d'ambdues tradicions, potser exagerada
ment contrastades per la majoria d'historiadors de la 
disciplina, ha estat desenvolupada una llarga sèrie de 
treballs de recerca teòrica i, sobretot, empírica. Al 
nostre país potser ha estat l'aproximació de Blanchard, 
més descriptiva, la que ha tingut més influència. No 
endebades durant els anys trenta Pau Vila havia estat 
deixeble directe de Blanchard, qui ben probablement 
l'inspirà aquella qualitativa i simple enquesta comer
cial sobre la qual basà els treballs de la Ponència per a 
la Divisió Territorial de Catalunya, en bona part 
vigents encara avui, més de cinquanta anys després. 
Aquells treballs coincidiren en el temps amb la publi
cació a No va York de la important obra de Reilly 
sobre les lleis de la gravitació comercial (REILL Y, 
1931 ). A partir justament de la vinculació d'ambdues 
tradicions va florir una línia d 'estudis comercials ini-

Notes 

I. Entre 1945 i 1948 José Man uel Casas Torres publicà a la revista Estudios 
Ccogrdficos, del C SI C de Mad rid , cinc art icles d'aquesta temàtica sobre 
Aragó i Navarra, d'ell o de deixeb les directes seus. 

2. Aquest article de Pete r Larkham es pu blica, t rad uït al català, en aq uest 
nllmero dc la Re·uista Catalana dc Geografia. 
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ciada pel geògraf valencià José Manuel Casas Torres' a 
través de les seves càtedres, primer a Saragossa i més 
tard a Madrid. En el mateix sentit actuaren alguns eco
nomistes relacionats amb el treball de les cambres de 
comerç, com Joan Solé i Ribé, amb les seves aportacions 
a la comarcalització catalana, o Joan Fontana i Tarrats, 
director de l'Atlas comercial de España, del 1962. 

La línia teòrica de l'alemany Christaller va tenir 
més influència en el desenvolupament de la Geografia 
científica i en d'altres disciplines, malgrat que li calgué 
esperar els anys cinquanta perquè la seva figura i les 
seves teories sobre el lloc central fossin recuperades a 
través de geògrafs ~uecs i anglo-saxons (CHR!STALLER, 
1972). Els geògrafs anglo-saxons Brian J.L. Berry i 
William L. Garrison, defensors de la noció clàssica de 
jerarquia urbana, foren els formuladors i difusors de la 
teoria general (BERRY i GARRISON, 1958", 1958b i 
1958c; BERRY, 1967). Ells fixaren la noció de dos con
ceptes diferents : l'un permet de mesurar el radi d'acció 
d'un centre comercial o abastament, ja definit per 
Christaller, i l'altre trenca la isometria bàsica christa
lleriana amb la introducció de les variacions del poder 
adquisitiu que definien un llindar, partint del que 
Christaller havia assenyalat com a límit inferior de 
l'abastament, tot incorporant l'adaptació de conceptes 
elaborats per l'economista alemany August Losch. 

La major part d'aquesta mena d'estudis centrava 
el seu interès en els temes de l'organització territorial 
o de mesura dels fluxos energètics dins els sistemes 
urbans. En canvi, els aspectes intraurbans en la relació 
entre comerç i ciutat restaven en un discret segon ter- . 
me. Dintre les aproximacions més o menys descripti
ves poden assenyalar-se dues tradicions diferents : la 
primera reflecteix la localització comercial urbana en 
els estudis morfològics de l'escola alemanya (Co ZEN, 
1960; BOBEK, 1958) i de la britànica que la va conti
nuar (WHITEHAND, 1980); la segona es basa en els 
estudis per a la definició del centre de negocis de la 
ciutat, el Central Business District o CBD (MURPHY, 
1960). El grup de Birmingham, partidari de la primera 
de les tradicions, ha introduït el tema de l'impacte dels 
centres comercials en el paisatge urbà, així com el de la 
forma arquitectònica que adoptaren (LARKHAM, 
19882) , o el del nou paper del carrer major (DAWSON, 
1988). Aquesta tradició morfològica fou conreada a 
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França pel geomorfòleg Jean Tricart, a través del qual 
les seves influències entraren al nostre país (TRICART, 
1950; TERA , 1961; CARRERAS, 1974). 

Entre les aportacions teorètiques, cal citar com a 
excepció notable i important el geògraf sud-africà 
Keith O. Beavon, que va estudiar la jerarquia dels cen
tres comercials dins de l'àrea metropolitana de la Ciu
tat del Cap. La rellevància de l'estudi rau en la crítica 
essencial al concepte mateix de jerarquia de la teoria 
del lloc central, que basa en una relectura crítica i acu
rada de l'obra de Losch (BEAVON, 1977). En aquest 
cas, el tema de la localització comercial dins la ciutat 
era tractat de manera molt més abstracta, ben comple
mentària de les tradicions anteriors. 

Les relacions entre ciutat i comerç 
o cal realitzar cap recerca profunda per trobar 

ben aviat vinculacions estretes entre l'aparició i la jus
tificació del fenomen urbà i el desenvolupament de les 
activitats comercials. Fins i tot a nivell de coneixement 
popular aquesta vinculació apareix quasi com un 
dogma indiscutit. Potser la formulació de les conegu
des tesis de l'economista nord-americana Jane Jacobs 
sobre la necessitat de la preexistència de la ciutat per 
tal d 'explicar la difusió de l'agricultura neolítica QA
COBS, 1969), o sobre les ciutats com a requisit impres
cindible per a crear la riquesa de les nacions QACOBS, 
1984), siguin la millor i més gran expressió d'aquesta 
vinculació entre ciutat i comerç. 

De tota manera, la formulació més divulgada és la 
teoria clàssica de l'historiador belga Henri Pirenne en 
els seus estudis sobre la ciutat i la societat medieval 
(PIREN E, 1939), emprada per especialistes de discipli
nes diverses a fi d'explicar no sols l'origen de les ciu
tats europees -tal com havia estat concebuda-, sinó 
fins i tot el desenvolupament de l'anomenada revolu
ció industrial i del capitalisme (HILTO , 1976). En els 
seus treballs, probablement les primeres recerques 
empíriques fetes sobre el tema dins la historiografia, 
Pirenne establí la vinculació directa entre el desenvo
lupament del comerç a llarga distància i l'afermament 
de les ciutats d'Europa occidental. En el debat que ini
cià Hilton sobre la transició del feudalisme al capitalis
me, l'historiador britànic John Merrington criticà el 
simplisme dels treballs de Pirenne i l'abús que se n'ha
via fet; Merrington destacava la contradicció evident 
entre un capitalisme que s'hauria iniciat gairebé al 
segle IX, però que fins al segle XVIII, com a mínim, no 
hauria triomfat, tot apuntant hipòtesis explicatives 
ben estimulants referides a l'essència de la ciutat 
medieval (MERRI GTON, 1975). Es relaciona amb 
aquest enfocament l'obra de l'escriptor i crític social 
nord-americà Lewis Mumford, el qual en la seva his
tòria de la ciutat ja havia assenyalat que la vinculació 

. entre comerç i ciutat no era sempre directa ni suficient 
per a explicar el naixement i evolució del complex 
fenomen urbà (MUMFORD, 1961 ). 

En un altre ordre de coses, podria entendre's 
també relacionat amb aquesta vinculació excessiva
ment unilateral l'enfocament marxista de la contradic
ció entre camp i ciutat. El domini urbà sobre el camp, 

1{.( ·,e;, n " lO· o•·tu lu•p IDHD • volum I\' 
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Foto 3: També a Moscou. al vell barri dc I'Arbat, s'han cobert vies dc vianants els (hrrers any'i (Foto: autor) 

propi si més no del sistema capitalista, es basaria en 
gran part en el monopoli de les activitats comercials, 
fins i tot, o sobretot, dels productes agraris, per part 
de la ciutat. És sabut, però, que aquesta formulació, 
tot i que ha estat útil i explicativa en la comprensió de 
l'evolució del temps històric -marc en el qual fou con
cebuda- i ha estat també fèrtil en la ideació d'alternati-

R.C'.C.. n "IO • uc-tuhrP 1089 · volum IV 

ves urbanístiques mai no reeixides, fins avui no ha 
pogut ser demostrada empíricament (ABRAMS i W RI

GLEY, 1978). Un cert grau de parasitisme de la ciutat 
seria l'herència contradictòria d 'aquesta idea dintre el 
marxisme (CARRERAS, 1988). 

Sigui unilateral o no, però, la vinculació entre ciu
tat i comerç apareix clara des de perspectives diverses 
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foto 4: Pb dc l 'i lb d~.· ,.¡"_ 
nants 1.k Co pL·nlu
~ U L' n, amb l'Stro~L' t , 
~,_• \ c u n :r ¡;om L·n.:i al 

més llarg d.' Europ.l 
(Foto: ,wtor) 

per a explicar l'inici de la història de la societat huma
na. Però més clara apareix encara avui, a la fi del segon 
miJ.lenni, quan tant l'evolució mateixa de l'economia 
mundial com els efectes de la crisi industrial dels anys 
setanta han menat a una terciarització creixent de 
l'economia i de la societat aguditzada i polaritzada en 
les ciutats. Aquesta terciarització urbana afecta de 
manera especial l'organització del comerç, per bé que 
també té conseqüències sobre moltes altres activitats 
econòmiques. Davant aquest conjunt de processos, cal 
que tota política urbana plantegi la potenciació del 
sector terciari, moltes vegades gairebé l'única possibi
litat de supervivència. Avui, al costat dels problemes 
de la interpenetració de l'economia mundial i la conse
güent crisi de l'Estat tradicional, hom assisteix a una 
competència internacional renovada entre grans ciu
tats, que malden per atraure diners i per cridar l'aten
ció, a partir, sobretot, de la promoció de llur oferta 
terciària. Fins i tot, les tècniques més ~strictament 
comercials sobre marketing, publicitat i imatge són, 
potser simbòlicament, els elements bàsics d'aquesta 
competència, una de les manifestacions més conegu
des de la qual és l'encunyament d'eslògans (Girona 
m'enamora; Madrid, claro que sí; Barcelona més que 
mai; Castelló, centre de futur; Toulouse, la ville du 
brique et de la matière grise; Pittsburgh, the America's 
most livable city; etc. ). 

L'anàlisi de les grans xifres mostra clarament 
aquest procés de terciarització creixent. Així, cap a 
l'any 1985, alguns Estats tenien prop de les dues terce
res parts de llur població activa i de llur producte inte
rior brut formades pel sector terciari (als Estats Units 
les proporcions eren 64,5% i 67%, respectivament; a 
Austràlia, 61,4% i 62,6% ; a Canadà, 63,2 % i 65,3 % ), 
mentre que la majoria assolien percentatges entorn al 

SO % Qapó, 55,5% i 30% ; Brasil, 45,7% i 58% ; 
Argentina, 49,6 % i SO% ; la República Federal d'Ale
manya, 49,1 % i 56,1 % ; França, 54,2% i 58 % ; Regne 
Unit, 58% i 58,1 % ; Itàlia, 50,1 % i 54,8 % ; o Espanya, 
40,5 % i 56,2% ); només als països socialistes, on 
domina encara la vella tradició productivista, els per
centatges romanien baixos, malgrat un creixement evi
dent (URSS, 42,3 % i 24,2% ; Polònia, 34,5% i 24,4% ; 
o Xina, 18,3% i 23,1 % Y Més enllà, però, d'aquestes 
xifres generals, cal analitzar el canvi qualitatiu que 
aquest fet suposa. 

A nivell general, les activitats de l'administració i 
la gestió han anat adquirint una importància creixent, 
tant en el sector públic com en el privat; fins i tot en 
empreses agrícoles i industrials, la creació de llocs de 
treball terciaris ha estat i és constant els darrers anys. 
Així ho notà el geògraf francès J ean Gottmann en fer 
la seva famosa tesi sobre Nova York -tesi de geografia 
urbana-, en la qual va definir un nou sector quaternari 
(GOTIMA N, 1961 ). Per una banda, la simplificació 
mecanitzada i robotitzada del treball industrial ha 
suposat minva i canvis estructurals en l'ocupació 
d'aquest sector a favor del terciari; d'altra banda, a 
més, hi ha també una especialització progressiva en les 
actiVItats terciàries que crea constantment noves pro
fessions. A aquest fenomen ha contribuït en bona part 
la complexa organització de la vida urbana actual, que 
ha fet que passin a ser remunerades moltes activitats 
de la vida quotidiana o laboral que anteriorment no ho 
eren: assessories de tota mena (estètiques, fiscals, 
comercials, financeres, d'imatge), gestories especialit
zades (decoració, condicionament, seguretat), serveis 
de cultura personal (saunes, massatges, gimnasos, 
esports, dansa) o professional (escoles i acadèmies de 
tota mena d'ensenyament: conducció, idiomes, pro
moció, imatge, religions, etc.). 

Aquest procés de terciarització ressenyat ha afec
tat també directament el comerç; els establiments 
comercials han hagut d'especialitzar-se, fet que ha 
provocat una multiplicació de l'oferta i la professiona
lització dels seus serveis, en general. Han aparegut 
establiments dedicats a la venda d'un sol producte o de 
gammes molt reduïdes de productes, mentre que els 
grans magatzems seguien ocupant un gran segment de 
l'oferta. Així mateix, l'especialització de les activitats 
comercials ha provocat la creació de nous serveis espe
cífics que els donin suport: publicistes, escaparatistes, 
assessors comptables, comercials i fiscals, etc. 

Nota 

3. Les xifres provenen dels anu aris El estada del mundo, Ak al, Mad rid, 1988 
i 1989. 
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Foto 5: Uns antics grans magatzems, d'estructura de ferro, foren l'inici de l'incendi del Chiado, al centre de Lisboa, l'estiu del1988 (Foto: autor) 

Aquesta multiplicació d'oferta i imbricació d'acti
vitats diverses a través de l'especialització que s'ha 
produït a la ciutat ha de tenir, lògicament, conseqüèn
cies directes sobre els estudis comercials urbans. El 
que hom pot constatar, de fet, és que en les societats 
tardo-industrials, si més no, els ciutadans ja no s'inte
ressen només a consumir productes, sinó que cerquen 
consumir serveis i ocupar el temps d'oci de què dispo
sen, cada dia més gran. Aquest fet ha dut a la creació 
de centres comercials -al bell mig de les ciutats o a la 
perifèria- amb gran oferta de serveis d'esbarjo i de tota 
mena, on s'esborren les diferències entre establiments 
estrictament comercials i de serveis; ambdós tipus 
d'establiment atenen de manera directa i personal la 
clientela, amb la qual intercanvien o no producte 
material a canvi d'una quantitat de diner que pot ser 
fet efectiu pels mateixos procediments. Si comerços i 
serveis a la ciutat es regeixen, doncs, per les mateixes 
normes i criteris i participep d'un mateix tipus de pro
blemes econòmics, fiscals i de localització, és evident 
que els estudis comercials urbans també han d'ampliar 
llur abast a totes aquestes activitats. 
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L'evolució del comerç urbà 
A les ciutats preindustrials el comerç urbà es loca

litzava als baixos de les cases unifamili;¡¡rs que consti
tuïen la unitat urbana essencial, o en instal-lacions més 
o menys provisionals en alguns carrers i places o a les 
portes de les muralles. Aquesta darrera localització 
s'explica per l'abaratiment que suposava no pagar el 
dret de portes, i a la ciutat de Barcelona, per exemple, 
ha restat fossilitzada en diversos mercats municipals 
avui encara en funcionament, com el de Santa Cateri
na, pel que fa a la muralla romana, el de la Boqueria, 
pel que fa a la primera muralla medieval de la Rambla, 
o el de Sant Antoni, pel que fa al darrer recinte emmu
rallat. Quant al comerç estable, normalment es feia als 
obradors artesans que elaboraven i venien el producte, 
moltes vegades per encàrrec. La lògica territorial que 
regia aquest comerç preindustrial era una certa segre
gació funcional que per carrers, o de vegades barris, 
agrupava els membres del mateix gremi o ofici; encara 
és prou coneguda arreu la toponímia urbana referida a 
aquest origen (carrer dels Argenters, dels Llibreters, 
del Cavallers, dels Banys, o barri dels Teixidors, dels 
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Foto 6, Els shopping antres, grans superfícies comercials de promoció privada, que imirm els 
carrers de vianants, són la fonnula americana. El Barra Shopping de Ria de Janeiro 
(Foto: autor) 

Adobers, dels Tintorers). Quan els establiments 
comercials no eren lligats directament a la producció, 
hom venia tota mena de productes indiscriminada
ment, sense classificació ni jerarquia, sigui en els 
basars musulmans, sigui en els drugstores de l'Oest 
americà, sigui en els carretons que fins ben entrat el 
segle xx abastien la població rural dispersa a la Med;
terrània. 

Com a conseqüència dels canvis que introduí la 
industrialització, el comerç experimentà grans trans
formacions. Podria resumir-se dient que els canvis en 
l'activitat comercial menaren cap a una especialització 
creixent i de signe divers. De primer, la fàbrica separà 
físicament producció de venda directa al públic, i 
especialitzà funcionalment l'establiment comercial; 
això no treu l'existència d'excepcions, com la dels 
obradors de confecció, que molt de temps encara res
taren lligats a la venda directa, o la de fàbriques on és 
possible comprar a l'engròs i a la menuda. Segona-· 
ment, aquesta especialització funcional s'estengué als 
productes a la venda, i els basars tendiren a ser substi-

Foto 7: Les metròpolis euro peeS construïren galeries comercials cobertes cap -a la fi del 
segle XIX, com aquesta de BrusseHes (Foto: autor) 

tuïts per botigues especialitzades en productes i, fins i 
tot, en marques concretes. Finalment, aparegué també 
una especialització social en crear-se establiments per 
a cada tipus de clientela; en segregar-se socialment la 
ciutat, les botigues de localitzacions diferents hague
ren d'especialitzar-se cap a la burgesia unes, cap a les 
classes populars altres, amb totes les possibilitats 
intermèdies. 

ParaHelament a aquests canvis estructurals, el 
progrés tècnic introduí també fortes modificacions en 
les activitats comercials; encara que pugui semblar 
contradictori amb l'esmentada especialització, l'arqui
tectura del ferro i del vidre permeté la construcció de 
grans edificis per a hostatjar enormes establiments 
comercials, necessàriament no especialitzats. De pri
mer foren els grans mercats centrals d'alimentació, 
com els Halles de París o el Covent Carden de Lon
dres, a imitació dels quals se'n construïren a gairebé 
totes les ciutats; com a continuació d'aquests mercats 
centrals seguí la construcció de mercats municipals de 
venda a la menuda. En segon lloc, i amb el mateix 
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tipus d'arquitectura, foren construïdes galeries comer
cials, carrers coberts amb vitralls, correntment lligats a 
operacions de renovació urbana, que solen comunicar 
carrers dels centres històrics, tot concentrant establi
ments comercials i de serveis; de fet eren passeigs 
coberts, un ~els més representatius dels quals seria el 
Vittorio Emanuele de Milà, inaugurat el 1877. En ter
cer lloc, foren construïts els grans magatzems, gran 
edifici d'organització panòptica que concentra tota 
mena de productes comercialitzats per una sola 
empresa, on el client passeja i ha de tenir l'oferta prou 
ben organitzada per tal que el convidi a comprar sense 
intervenció del venedor; els primers grans magatzems 
foren Le Coin de Rue, de París, del 1860, però foren 
els nord-americans, especialment els Sears, els que 
arribaren a una millor tecnificació. 

La difusió dels principis del racionalisme funcio
nalista entre els urbanistes i el gran creixement de les 
àrees residencials suburbanes mogueren a la creació de 
zones comercials especialitzades a la perifèria de les 
ciutats, conegudes com a centres comercials, de vega
des confoses amb d'altres formes més específiques per 
causa del seu nom anglès shopping centres. Aquestes 
grans zones comercials perifèriques es basaven també 
en uns avenços tècnics, aquesta vegada no construc
tius, sinó en la generalització en l'ús de l'automòbil 
privat, per la mobilitat, i de la nevera domèstica, per a 
la conservació de gran quantitat d'aliments. Es tracta 
de grans superfícies comercials, en un sol edifici o en 
edificis separats, entorn a carrers i places per a vianants 
(a Amèrica denominats malls) coberts o descoberts, 
que concentren gran quantitat de comerços i serveis 
diversos, relativament petits, centrats al voltant d'un o 
diversos grans magatzems que actuen de reclam ("àn
cora" en la terminologia de l'urbanisme comercial). 
L'arquitecte austríac Victor Grün, emigrat als Estats 
Units, en fou el primer formulador teòric i qui en 
construí un dels primers, el Northland Centre, a 
Detroit, el 1954. Aquest tipus d'implantació s'ha estès 
arreu, ja que permet una gran sinergia per als comer
ciants i empresaris que s'hi in s tal-len (A.S.I.I., 1987; 
BRAMBILLA i LONGO, 1989); a Espanya el primer fou 
Madrid-2, a La Vaguada, al nord de Madrid, i n'hi ha 
un altre a València, Nuevo Centro; a Barcelona se'n 
planeja un als terrenys de RENFE-Meridiana. 

Tots aquests centres comercials oscil-len en una 
localització dicotòmica entre les àrees centrals de les 
ciutats o les zones suburbanes. A Europa predomina 
la localització central, lligada al planejament urbà, en 
ocasions a la reconstrucció postbèl-lica, sempre a l'in
tent de dinamització dels centres urbans; això no treu 
la localització periurbana de centres comercials o de 
grans hipermercats, com en el cas francès (DAWSON, 
1974). A Amèrica, en canvi, la localització sol ser 

Foto 9: La protes ta popular a Figueres reclama animació nocturna per a la ciutat, una de 
les formes d'estimular també l'activitat comercial (Foto: autor) 

periurbana, sobretot a les ciutats més grans, i lligada a 
la promoció privada, per tant més operació immobi
liària que planejament urbà. 

Amb el pas del temps, i per causa de la dinàmica 
de les activitats comercials i de serveis, la confusió 
entre localitzacions i formes comercials ha anat avan
çant. La crítica a la segregació funcional del raci<;>nalis
me, quasi tan antiga com el racionalisme mateix GA
COB, 1961 ), l'estancament demogràfic i el canvi de 
signe del creixement de les grans ciutats mogueren a 
l'ús de les experiències dels centres comercials per a 
revifar els centres urbans i donar suport a la rehabilita
ció urbana. La primera d'aquestes intervencions fou 
probablement la de Ghinardelli Square, centre comer
cial obert el 1964 en un antic edifici industrial a San 
Francisco. Posteriorment, fàbriques i hospitals, mer
cats i casernes, estacions ferroviàries o magatzems 
portuaris, tots obsolets, i carrers i carrerons dels cen
tres històrics han estat proposats i adaptats manta 
vegada com a alternativa al comerç suburbà, espero
nats pel procés de gentrification de moltes ciutats 
(SMITH i WILLIAMS, 1986 ). 

La dinàmica de les activitats comercials va lligada 
estretament als canvis en els hàbits de consum i de vida 
quotidiana. D'una banda, augmenta dia a dia el temps 
de no-treball, per causa de la difusió de les anomena
des noves tecnologies als processos de producció 
(SANCHEZ, 1988); d'altra banda, amb l'evolució del 
sistema de valors minva la compra de béns, a favor de 
l'augment del consum de serveis de tota mena. Avui 
dia comprar ja no és de cap manera una activitat eco
nòmica que mira de cobrir la subsistència, no només 
física, sinó ni tan sols la imposada per l'emulació 
social, ans cerca de cobrir les necessitats d'oci i plaer. 
Justament per aquestes causes el comerç ha d'assentar-

R .C.G. n ° JO • OClubr-e 1989 • volum IV 



se entre una oferta diversificada de diversió, serveis, 
cultura i esport tal com potencien els centres comer
cials; les economies d'escala que ofereixen, a més, per
meten la innovació i professionalització del comer
ciant, amb la introducció de noves tècniques i amb 
l' augment de qualitat i de seguretat de l'oferta. Per 
tant, l'alternativa als centres comercials perifèrics no 
pot ser mai un retorn al passat, al petit establiment 
aïllat. 

Una lliçó essencial que hom extreu de l'experièn
cia dels malls i dels shopping centres, en general, és que 
el comerç ha intentat de recrear la ciutat, amb ele
ments decoratius, moltes vegades barroers i sempre 
falsos. En aquest sentit, les nostres velles ciutats euro
pees i mediterrànies tenen les condicions ambientals 
que, si s'afegeixen les tècniques i les econòmiques, 
han de poder desenvolupar uns centres comercials 
moderns i dinàmics, en un escenari històric autèntic, 
bell i prestigiat. Els carrers de vianants ja no han de ser 
el fruit de la segregació funcional, sinó una articulació 
de la trama urbana històrica que permeti el passeig i el 
consum. Probablement les grans ciutats no poden 
prescindir de la localització perifèrica de grans superfí
cies comercials que permetin de satisfer la demanda 
d'un sector ampli de població que vol dedicar poc 
temps a la compra, però totes les ciutats, grans i peti
tes, poden recuperar llurs centres urbans tradicionals 
per als vianants; el problema estructural urbanístic 
segueix lligat a la solució del problema dels transports, 
ja que, per ara, els consumidors no semblen disposats 
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Foto 10, Els establiments co
mercials canvien so
vint de propietari i 
d'especialització, peró 
no tanquen quasi mai. 
Establiment de la ram
bla de Catalunya, que 
passà de llibreria a 
botiga de confecció 
(Foto: autor) 

a renunciar a l'ús de l'automòbil privat, malgrat bones 
intencions d'alguns municipis o el prestigi creixent de 
les idees ecologistes. 

Perquè els centres urbans puguin funcionar com a 
centres comercial i, per tant, puguin funcionar tout 
court, cal que copiïn les millors tècniqu~s dels shop
ping centres. EI planejament haurà d'ésser coparticipat 
pels tècnics, comerciants i usuaris, i no serà només 
coercitiu, sinó que haurà de poder atraure les activitats 
que hom cregui imprescindibles i imposar el ritme de 
canvis necessari; caldrà gestionar el trànsit (cercant 
l'equilibri entre transport públic i privat, entre circula
ció i espai de vianants, amb oferta d'aparcaments, etc); 
caldrà revifar constantment les activitats econòmiques 
(amb mètodes gerencials), millorant dia rera dia la 
imatge pública i l'ambient físic i social (sigui rehabili
tant o sigui fent urbanisme nou, garantint la seguretat, 
assegurant la informació). 

Una proposta metodològica 
Seguint la tradició de la Geografia comercial 

urbana, ha estat elaborat un mètode d'anàlisi que per
meti no només conèixer i explicar l'evolució general i 
concreta del comerç urbà,-sinó també elaborar diag
nòstics de cara a la intervenció concreta en la realitat 
de l'economia urbana actual.4 Aquest mètode es centra 
en l'estudi i anàlisi de l'articulació i aplicació de la 
legislació comercia!,S en el buidatge, interpretació i 
valoració de totes les fonts d'informació disponibles,6 

i en la realització d'un complex i diversificat treball de 
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camp. Les etapes d'aquest mètode, que aquí no es 
poden explicar amb detall, es basen en quatre hipòtesis 
principals. 

La primera fa referència a l'extensió conceptual 
del terme comerç en els estudis comercials urbans, és 
a dir, que dit estudi no pot cenyir-se exclusivament als 
establiments comercials. Com s'ha vist, dues raons 
diverses recolzen aquesta hipòtesi: primera, la dinà
mica i complexitat creixent de les activitats de distri
bució, que avui exigeix una relació directa entre els 
establiments de venda a la menuda i tots aquells altres 
que els subministren serveis ante-venda i post-venda; 
segon, els hàbits de consum, que canvien ben significa
tiament un cop els productes simbòlics del consu
misme ja són posseïts per una majoria i només en cal 
llur reposició més o menys periòdica i, sobretot, quan 
l'status social no es mesura ja_en béns consumits, sinó 
per un mode de vida que demana més i més serveis 
personals. 

En aquest sentit, no és possible ja estudiar una 
àrea comercial tenint en compte només els establi
ments comercials clàssics, sinó que cal ampliar l'estudi 
a una diversitat d'altres establiments. De primer, cal 
veure com la diferència entre venda al major i a la 
menuda és cada dia més difosa, ja que molts béns de 
consum especialitzats són venuts a l'engròs i a la 
menuda en un mateix establiment, a cops ben central; 
per tant aquests establiments han d'ésser també estu
diats. En segon lloc, els establiments de serveis comer
cials també han d'estudiar-se, ja que són molt interre
lacionats amb els de venda a la menuda; es tracta, en 
general, de serveis d'assessorament tècnic, agències de 
serveis comercials, de publicitat, de decoració i escapa
ratisme, de serveis comptables o fiscals. Finalment, 
però, cal estudiar també tots aquells establiments de 
serveis en els quals, per bé que no hi ha intercanvi de 
producte material, existeix atenció directa al públic, el 
qual paga per aquest servei o consumeix el producte in 
situ . En aquest concepte entren les activitats d'agència 
de tota mena, les artesanals o les que es dediquen a llo
gar: bars i restaurants, hotels i pensions, sucursals 
bancàries i d'assegurances, cinemes i teatres, cases 
d'esport i de jocs, perruqueries, gimnasos, saunes, 

Notes 

4. Una primera presentació i discussió d 'aquest mètode de treball fo u feta al 
curset El urbanismo comercial ante los retos de la competitividad en la dis
tribución, organitzat a València els dies 18 a 22 de juliol de 1988, dins els 
cursos d'estiu de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, i a la IV 
Setmana d'Estudis Urbans, que tingué lloc a Lleida els dies 12 a 16 de juny 
del 1989. 

S. H om pot llegir, en aquest sentit, l'article de N úria L:ízaro que es publ ica 
en aquest número de la Revista Catalana de Geografia. 

6. En aquest sentit, pot veure' s una primera explotació del cens comercial de 
la República de San Marino presentada en l'article de Jordi Domingo que 
es publica en aquest número de la Rev ista Catalana de Geografia . 

sales de bellesa i relax, gestories i despatxos professio
nals d'advocats, notaris, arquitectes, metges, quiro
màntics i psicòlegs, dissenyadors i tota una gamma 
àmplia, variada i canviant de serveis nous que aparei
xen i apareixeran en el mateix sentit. 

Una segona hipòtesi es refereix a la necessitat de 
qualificació d' aquest tipus d'estudis, ja que les anàlisis 
quantitatives resulten, en el millor dels casos, només 
un retrat instantani de la localització i estructura 
comercial urbana d'un moment sempre passat. En 
aquest sentit, és imprescindible fer intervenir variables 
qualitatives per tal d'intentar valorar d'alguna manera 
la dinàmica dels diferents establiments i de llurs con
centracions. Una primera d 'aquestes variables ha de 
referir-se als aspectes físics i tècnics d'un establiment 
que permetin conèixer i valorar tant el seu aspecte for
mal extern com la seva capacitat d'acolliment i d'atrac
ció i la seva seguretat, rapidesa i garantia en el tracte 
comercial. Una segona variable, a cops relacionada 
amb l'anterior, ha de referir-se a la mesura del grau 
d'especialització en els béns o serveis que ofereix un 
establiment; aquesta especialització pot medir-se tant 
en la reducció de la gamma ofertada com en la selecció 
qualitativa, per a establiments petits i mitjans, com en 
la disposició de totes les opcions, en el cas dels grans 
magatzems. La qualitat de l'oferta és el més difícil de 
mesurar, per bé que hom pot recórrer a l'ús de les 
marques dels productes o de la personalització dels 
serveis ; en el moment de la civilització de la imatge, 
posseir una imatge de marca és sens dubte un element 
significatiu a l'hora de fer qualsevol tipus de valoració. 

Aquest tipus d'aproximació qualitativa, a més, no 
ha de restar restringida només a la unitat establiment, 
sinó que cal estendre-la territorialment per tal d'abas
tar també la valoració i jerarquització possible de tota 
una zona comercial. Aquesta valoració no sortirà 
només de la suma de qualitat dels establiments que la 
integren, sinó que haurà d'incloure els valors ambien
tals, de seguretat, d'accessibilitat i d'altres que presenti 
en conjunt. 

Amb aquesta doble aproximació qualitativa 
poden afrontar-se algunes demandes que tenen avui 
comerciants i centres comercials. D'una banda, poden 
confegir-se guies especialitzades d'establiments, que 
donin informació actual i selectiva als consumidors. 
D'altra banda, hom pot acostar-se al coneixement del 
procés de difusió de les innovacions en les tècniques 
de venda i en l'orientació de l'oferta, cosa que, ultra 
l'interès erudit evident, permet uns efectes didàctics 
innegables entre els comerciants. 

Una tercera hipòtesi es refereix a la necessitat de 
temporalitzar l'estudi, en el sentit d'estudiar també la 
variable temps en el que afecta l'evolució de les activi
tats comercials, avui estratègicament definitiva. Per bé 
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que la quantificació temporal podria ser considerada 
com una forma de qualificació territorial, la seva 
importància aconsella de presentar-la separadament. 
Un dels problemes tradicionals que han enfrontat els 
estudis geogràfics ha estat la dificultat de captar, i per 
tant d'explicar i de predir, els processos; en el cas dels 
estudis comercials urbans aquesta dificultat és encara 
més gran, ja que comerç i serveis són caracteritzats per 
una dinàmica intensa i, molts cops, imprevisible. En 
aquest sentit, és imprescindible, d'una banda, elaborar 
un índex que permeti de conèixer la temporalitat de 
l'activitat comercial, com podria ésser l'esperança de 
vida7 d'un establiment a una zona comercial determi
nada i per a cada tipus d'activitat; d'altra banda, cal 
també emprar, juntament amb les tècniques tradicio
nals d'estudi, l'entrevista qualitativa amb els agents 
comercials seleccionats en funció de la seva capacitat 
d'innovació i èxit. No ha de ser ociós, en aquest sentit, 
recordar que qui millor coneix l'activitat comercial 
són els bons comerciants, i que el bon comerciant és 
aquell que aconsegueix vendre els seus productes o 
serve1s. 

Finalment, la quarta hipòtesi fa referència a la 
importància de la concentració d'establiments com a 
àrea d'estudi del comerç urbà. Davant la complexitat 
i diversitat d'aquesta mena d'estudis, d'una banda, i 
donada la rellevància de les interaccions entre establi
ments ja esmentada, cal afirmar que els establiments 

Nota 

7. Aquest indicador fou suggerit per la nostra coHega doctora Isabel Pujadas 
en un dels seus cursos de doctorat de l'any 1987-1988 ; a ella és just agrair
ne la utilitat. 
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dispersos poden ésser descartats, llevat d'aquells que 
per les seves dimensions, especialització o importància 
econòmica ho desaconsellin. Justament l'interès ja 
expressat per la qualificació dels estudis mena inevita
blement a perdre un possible caràcter exhaustiu; els 
totals sempre són coneguts en grans xifres i les mitja
nes i medianes, modes i desviacions estàndards no són 
ja significatives. Només les concentracions comercials, 
espontànies o planejades, públiques, privades o mixtes 
tenen interès avui; els petits establiments, fins i tot els 
més insignificants a primera vista, adquireixen impor
tància en funció de la contigüitat i de la interacció amb 
d'altres establiments. Els establiments isolats només 
són importants quan són l'inici d'una operació de 
creació de noves zones, tal com s'ha esdevingut manta 
vegada en la localització dels grans magatzems. 

Cal tenir en compte, a més, que les concentra
cions comercials són les úniques que poden demanar 
urbanisme comercial, que precisen de polítiques 
d'equipament i infrastructura, ja que actuen sobre el 
conjunt o bona part de la vida urbana. En aquest sen
tit, els estudis comercials urbans ajuden no tan sols al 
desenvolupament del coneixement de la realitat 
urbana actual, sinó també a la informació dels diversos 
agents comercials, així com a l'orientació dels respon
sables de la política urbana; d'aquesta manera erudició 
i coneixement adquireixen utilitat, tal com ex1ge1xen 
avui la universitat i la societat. 
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L'ESTIL DELS HIPERMERCATS 
Un exetnple britànic 

de cotn es negocia la realització 
de l'entorn dels edificis1 

Introducció 
Una tendència significativa del comerç 

al detall de la postguerra, a tot el món occi
dental, ha estat la "suburbanització" de 
l'activitat detallista, amb la insta].]ació de 
magatzems cada cop més grans a llocs 
situats tant a la perifèria de les poblacions 
com lluny de les zones urbanitzades. Les 
principals cadenes detallistes d'alimentació 
van ser les capdavanteres d 'aquest movi
ment, que a la Gran Bretanya ha estat 
encapçalat per J. Sainsbury, Tesco i Asda 
(Associated Dairies ). Des de finals de la 
dècada dels setanta, però, han estat des
plaçades pels magatzems detallistes d'ar
ticles per a bricolatge, material elèctric i 
mobles GoNES, 1984, pàg. 41 ), i dels més 
recents "centres detallistes regionals", 
com el Metro Centre de Gateshead 
(comtat de Tyne and Wear} i el Merry 
Hill Centre prop de Dudley (comtat de 
West Midlands) han incrementat en gran 
manera l'escala d'aquests establiments. 
L'amplitud d'aquest canvi està ben docu
mentada, amb bon nombre d'estudis que 
tracten de tipus determinats de venda al 
detall (pel que fa als hipermercats2, vegeu 

Notes 

I. Aquest treball és una versió revisada d'un 
d'anterior que es va publicar a l' / nternational 
j ournal of Retailing, vol. 3, 1988. L'autor 
agraeix als editors i a MBC University Press el 
permís per a publicar aquesta traducció. 

2. No hi ha una definició oficial d'hipermercat. El 
terme es fa servir coHoquialment amb el signi
ficat de gran supermercat. Unit for Retail Plan
ning Information defineix (1976) l'hipermercat 
com un establiment comercial que té almenys 
2 500 m2 de superfície destinada a vendes, tota 
al mateix ni~ell , que ofereixi tant aliments com 
d'altres productes, on les compres es facin pel 
sistema d,autoservei i que tingui aparcament 
propi. 
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Unit for Retail Planning lnformation, 
1987) o d"' establiments de vendes" a més 
gran escala (per exemple, Hillier Parker 
Research, 1983 i suplements anuals). 
Encara que els estudis que tracten 
d 'aquests canvis són abundosos, n'hi ha 
molts que són sobretot descriptius, 
sovint centrats en la innovació i la difusió 
GoNES, 1981, 1984). Els processos del 
canvi no estan, ni de bon tros, tan ben 
documentats, encara que Guy (1980) ha 
revisat el comportament de les cadenes 
de botigues pel que fa a l'elecció de ter
renys, i Dawson (1984) ha indicat que 
aquesta suburbanització del comerç al 
detall ha estat causada per la demanda, 
que s'ha incrementat pel moviment de la 
població des del centre de les ciutats a 
suburbis cada cop més llunyans. Gayler 
(1984) ha estudiat detalladament els pro-

blemes de la insta].]ació de centres 
comercials allunyats de les poblacions. 
Molts d'aquests problemes també els 
tenen els hipermercats considerats en 
aquest treball, que sovint es troben a la 
perifèria de les poblacions . 

A la Gran Bretanya, que té un sistema 
de planificació estrictament controlat, 
l'habilitat de les grans cadenes de deta
llistes per a obtenir els permisos necessa
ris per tal de fer noves insta].]acions té 
una importància fonamental en el procés 
d'expansió a la perifèria de les poblacions 
i fora d'aquestes. Malgrat que en aquest 
camp els canvis són ràpids, l'actitud dels 
funcionaris professionals encarregats de 
la planificació ha estat descrita com "més 
aviat dilatòria i conservadora" (GIBBS, 
1985, pàg. 9). S'han fet, i continuen fent
se, molts estudis de la política dels orga-

Foto 1: L'hipermercat H aUard, a Olelbury, exemple de disseny industrial sense caràcter (Foto: autor) 
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nismes locals que s'encarreguen de la pla
nificació davant la instal-laèió d'hiper
mercats (SUMNER i DAVIES, 1978), i 
també s'ha estudiat abundosament el 
probable impacte d'aquests establiments 
(DAWSON, 1983; WADE, 1983). Un "es
tudi d'impacte" recent ha posat en evi
dència qüestions importants respecte, 
precisament, de la manera com s'obtenen 
els permisos de les comissions planifica
dores: l'Ajuntament de Brent (1986) ha 
demostrat que els càlculs en què es va 
basar el Departament del Medi Ambient 
a l'hora de donar permís a Tesco per a 
instal-lar el seu magatzem a Brent Park 
(comtat de Londres) eren molt inferiors a 
la realitat, de tal manera que el volum de 
negocis anual a mitjans dels anys vuitan
ta, que pujava a 29 milions de lliures 
esterlines, era el doble del que s'havia 
suggerit en un principi. 

Pel que fa a les estratègies adoptades a 
fi d'obtenir permisos per a nous projec
tes, GoNES 1981, pàg. 198) ha suggerit 
que Ascla feia servir una tàctica de "peti
cions disperses" a començaments dels 
anys setanta, quan demanava permís per 
a un gran nombre de possibles projectes; 
després, però, ha actuat en relació més 
estreta amb les autoritats locals encarre
gades de la planificació, amb l'esperança 
d'un èxit més gran en la concessió d'au
toritzacions per a nous projectes. L'em
presa J. Sainsbury també treballa d'acord 

amb aquest pnnc1p1, i aquest treball 
explica com es van desenvolupar les 
negociacions amb les auto~itats encarre
gades de la planificació de dues àrees fins 
que van arribar a bon port. Només es 
considera una faceta de les negociacions, 
però és una faceta fonamental, ja que es 
refereix a la imatge pública de l'empresa: 
es tracta de l'aspecte extern dels hiper
mercats i de la millor manera d'inserir
los en l'entorn tot fent-los ben visibles i 
atractius per als clients. 

Els hipermercats i la planificació 
Abans d'entrar a considerar la loca

lització dels projectes i els processos de 
disseny, cal tenir algunes nocions del 
sistema britànic de planificació. Totes 
les instal·lacions, excepte les que tin
guin molt poca importància, requereixen 
un permís, que s'ha de demanar a l'auto
ritat local encarregada de la planificació 
(figura 1). Aquestes autoritats només 
poden tirar endavant projectes propis en 
alguns casos molt comptats, de manera 
que la seva funció principal és estudiar 
les propostes que els presentin els pro
motors. De tota manera, aquestes autori
tats poden intervenir activament en la 
realització de nous projectes suggerint 
llocs adients i establint normes de plani
ficació ("minutes de planificació") per a 
determinats emplaçaments, els quals 
poden ser considerats terrenys d 'ús pre-

ferent, i també poden dictar normes de 
disseny. L'actitud d'una autoritat davant 
d'una proposta pot variar d'acord amb 
diverses consideracions, com és ara la 
creació de nous llocs de treball en una 
zona determinada o la millora d'un barri 
deprimit. També hi poden intervenir 
d'altres factors, per exemple, considera
cions polítiques per part dels comitès de 
planificació, que són electius, i conside
racions personals i professionals per part 
dels tècnics que treballen per a les autori
tats de planificació (GAYLER, 1984, pàgs. 
69-72; SIMMIE, 1981 ; vegeu Larkham i 
Whitehand, de propera aparició, per a 
una descripció més extensa dels agents 
que intervenen en el procés britànic de 
planificació). Un projecte que s1gU1 
plaent a les autoritats de planificació pot 
rebre el permís molt aviat, mentre que si 
és ben acollit en principi, però conté 
detalls que provoquin discrepàncies, es 
pot obrir un intens procés negociador 
fins que sigui plenament acceptat. Les 
peticions que no són ben rebudes per les 
autoritats no acostumen a ser tramitades 
amb rapidesa, i per això alguns dels pro
motors més importants de la regió 
anglesa dels Midlands apel·len directa
ment al secretari d'Estat per al Medi 
Ambient així que acaba el període de vuit 
setmanes que té legalment l'autoritat de 
planificació per a acceptar o rebutjar la 
sol·licitud. D'altra banda, el promotor, 

Fig. 1: Esquema simplificat de l'obtenció d'un permís de construcció 

I Promotor del Projecte I 

I Arquitecte I 

I Funcionaris de planificació I 

1 eomitè de planificació (regidors elegits) 1 

I Constructorlpromolor I 

Decisió de construir el nou supermercat 

+ I Disseny del nou edifici I 
¡ 

Presentació de la sol·licitud de permís 11+---------, 
de construcció a r autoritat local 1 

1 
Examen del projecte 
Exposició pública 
Negociacions (si cal) amb I" arquitecte i 
el comerciant 
Recomanació al comitè de planificació 

• Decisió formal respecte de la sol·licítud 

f----..¡· I Canvis parcials en Ll4--------, 
·l el projecte original 1· 

$ermís ~¡--.J.._ 1--..~Ape~l·~la~ci~ó~ai~Sec~~retari~·~d~·E~sta~t ¡ 
~-----------~~~ + + 

Seleccionat pel comerciant ilo 14----~1 Apel·lació I IApeHació L_ 
I" arquitecte per a construir el nou edifici 1 acceptada refusada ¡--

+ 
Obertura de restabliment 1 
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.Foto 2: L'hipermercat Sainsbury de Birmingham (Selly Oak) adaptat a l'entorn victorià (Foto: autor) 

com que és un agent actiu de canvi, es 
troba en una posició bastant forta. Això 
és particularment evident quan una auto
ritat vol millorar un lloc determinat; 
aleshores el promotor pot negociar con
dicions favorables amb l'amenaça d'en
dur-se l'activitat comercial i els llocs de 
treball en una altra banda. 

Les principals cadenes de detallistes 
continuen buscant emplaçaments "su
burbanitzats" extensos, i produeixen una 
abundosa bibliografia destinada a justifi
car les seves actuacions (Associated Dai
ries, 1975; J. SAINSBURY, 1984). Aquests 
emplaçaments poden ser més barats que 
els més cèntrics, encara que J. Sainsbury 
va pagar 15,5 milions de lliures esterlines 
per un terreny de poc més de tres hectà
rees als afores d'Oxford, però en tot cas 
provoquen conflictes tant amb les autori
tats locals com amb els comerciants dels 
barris centrals de les poblacions, temo
rencs de la desviació del comerç al detall 
lluny de les zones tradicionals . Malgrat 
tot, la tendència continua, i és probable 
que la decisió empresarial més significa
tiva del 1984, pel que fa al comerç al 
detall, sigui la de buscar nous emplaça
ments fora de les poblacions que prengué 
Marks and Spencer, l'arquetipus de l'em
presa comercial dels barris cèntrics 
(Chartered Surveyor Weekly, 1985). 

Les reaccions de les autoritats locals de 
planificació davant aquestes pressions 
per a nous establiments són mediatitza
des per les directrius donades pel Depar
tament del Medi Ambient del Govern 
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(DMA). La principal és la continguda en 
una nota sobre el desenvolupament de la 
política de control, Out-of-town Shops 
and Shopping Centres (DMA, 1972; revi
sada el 1977). La provisió més important, 
reiterada sovint (Secretaria d'Estat, 1985, 
reproduïda a DMA, 1986 ), és que "no és 
de la incumbència del sistema de planifi
cació ni inhibir la competència comercial 
ni preservar els interessos comercials tal 
com existeixen en l'actualitat" . Només 
en "circumstàncies excepcionals" es 
podrien tenir en compte els efectes acu
mulatius dels projectes de venda al detall 
recents i proposats en el moment de dic
taminar peticions o apel·lacions, i única
ment en el cas que aquests efectes puguin 
"afectar seriosament la vitalitat i la viabi
litat del centre comercial d'una població 
propera en la seva totalitat" (el subratllat 
és del DMA). Encara que ha de ser real
ment difícil demostrar una influència 
nociva sobre la totalitat del centre 
comercial d'una població, sembla que en 
la pràctica aquesta política és aplicada en 
molts casos quan es tracta d'hipermer
cats, com palesen les raons donades per a 
rebutjar l'apel·lació d'un projecte a Walt
ham Cross, al comtat d'Hertfordshire, i 
per a acceptar l'apel·lació d'un altre a 
Cobham, al comtat de Surrey (tots dos 
de J. SAINSBURY; vegeu Chartered Surve
yor Weekly, 1987). Un efecte evident 
d'aquesta limitació dels poders de les 
autoritats locals de planificació davant els 
projectes importants ha estat que aques
tes mateixes autoritats han mirat de tro-
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bar llocs que, en la seva opm10, serien 
adequats per a l'establiment de grans 
centres comercials i han procurat que les 
grans cadenes de detallistes s'hi interes
sessin. Des del punt de vista de les auto
ritats, això limitaria els efectes potencial
ment nocius d'altres emplaçaments i, 
sobretot en el cas dels promotors que 
treballen en estreta cooperació amb les 
autoritats, fa innecessària la política de 
"peticions disperses". D'aquesta manera 
es pot dirigir l'establiment d'hipermer
cats pel que fa a la localització, però 
encara cal salvar molts obstacles fins que 
no s'arriba a la concessió del permís per a 
dur a terme un projecte detallat. 

Un dels més importants d'aquests obs
tacles és l'aspecte extern dels locals, el 
qual no només té un significat molt espe
cial per a la cadena d'hipermercats inte
ressada, donades les implicacions pel que 
fa a la imatge empresarial, l'estil caracte
rístic de la cadena i el fàcil reconeixement 
per part dels clients, sinó que també 
comporta el tema, molt controvertit, de 
l'exercici del control estètic per les auto
ritats locals. El grau en què es pot exercir 
aquest control es troba, una vegada més, 
rigorosament limitat per les directrius 
oficials (DMA, 1980, 1985; tractat a PUN
TER, 1986, 1987), però sembla ineHudible 
que l'aspecte dels nous edificis, i la 
manera com s'integraran en el paisatge 
urbà preexistent, siguin qüestions molt 
importants per al públic i per als comitès 
de planificació de les autoritats locals. 
Nombrosos estudis d'instaHacions 
comercials i residencials fan esment de la 
importància de les qüestions de disseny 
en el procés de negociació del permís per 
a un nou projecte (per exemple, PUNTER, 
1985). Fins i tot els comitès de planifica
ció han estat criticats de vegades per 
dedicar més temps a aquests detalls de 
disseny que als principis generals, molt 
més importants, que han de guiar el 
desenvolupament d'un nou projecte 
(WITT i FLEMING, 1984, secció 5.4 ). Les 
prolongades negociacions respecte 
d'aquest punt concret no només confor
men un sector del paisatge urbà i condi
cionen la identitat d'un edifici, també 
resulten cares. El cost d'un disseny que 
arriba a ser acceptable pot ser elevat, i J. 
Sainsbury ha fet observar que el seu 
magatzem "Homebase" a Catford (com
tat de Londres), amb el seu estil "Crystal 
Palace", conseqüència d 'un concurs d'ar
quitectes, és un 25% més car que "un 
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Població Obertura Estil Característiques 

Bath 1985 Post-modem (vernacular) Remodelació d'una estació abandonada 
Birkenhead 1982 High-tech "Informe i sense caràcter" 
Binningham 1986 Vernacular Al costat d'una zona comercial i residencial 

(Selly Oak) preexistent d'estil victorià 
Braintree 1982 Vernacular Centre de la ciutat 
Canterbury 1984 High-tech A la perifèria 
Cardiff (Thomhill) 1984 Teulada punxeguda Al costat de la zona residencial 
Chester 1983 Vernacular Aïllat/ agrícola 
Chichester 1985 High-tech Solar degradat a la perifèria 
Crosby 1983 Vernacular Remodelació del solar 
Dunstable 1978 Vernacular Remodelació de la zona central de la ciutat 
Farnham 1983 Vernacular Al costat de la zona residencial 
Guilford 1985 Vernacular Zona verda a la perifèria 
Lancaster 1985 Façadisme Aprofita la façana d'una antiga casa de banys 
Londres (Nine Elms) 1985 High-tech Zona moderna de desenvolupament residencial 
Rayleigh Weir 1981 Vernacular Lloc destacat en una zona industrial 
Sheffield 1984 High-tech Zona industrial 
Southport 1982 Post-modem (vernacular) Esplanada en el centre de la ciutat 
Walsall 1985 Vernacular Centre de població industrial 
Wolverhampton 1983 Vernacular Nova zona residencial 

(Perton) 
Wolverhampton 1988 High-tech Reutilitzada una església antiga 

(Saint Georges) 
York 1984 High-tech Prop de l'hospital, d'estil georgià, 

i de les muralles 

Taula 1: les més recents iniciatives de J. Sainsbury (segons dades de J. Sainsbury) 

gran magatzem estàndard" (MORRJS, 
1986). El cost i el retard poden dificultar 
seriosament un projecte, i fins i tot pro
vocar la seva canceHació. Un promotor 
de Solihull (comtat de West Midlands) va 
retirar un projecte per raons econòmi
ques quan l'autoritat planificadora local 
insistí en la conservació de la façana d'un 
edifici en comptes de seguir el procedi
ment més fàcil i barat de tirar-la a terra i 
fer-ne una rèplica (informació dels arxius 
locals de planificació). Els hipermercats, 
pel fet de ser un tipus d'edifici nou i de 
grans dimensions, han resultat especial
ment problemàtics. "L'emplaçament 
d'un supermercat (o d'un hipermercat) 
en una zona els edificis de la qual tenen 
estils i característiques pròpies, provoca 
uns problemes de disseny arquitectònic 
que molt poques vegades es poden resol
dre d'una manera que satisfaci plenament 
totes les parts interessades" (Architectu
ral Review, 1986). 

El comentari precedent sembla espe
cialment adequat als primers exemples 
d'aquest nou tipus de construcció. Tot 

sovint completament oposats als contex
tos físics i culturals de les botigues tradi
cionals dels carrers cèntrics, els hiper
mercats necessitaven superfícies cada cop 
més grans de terreny lliure d'obstacles i a 
peu de carrer. No és estrany, doncs, que 
els dissenyadors apliquessin a aquestes 
construccions els mateixos estils que a les 
indústries, i el resultat va ser una sèrie de 
naus semblants a hangars situades enmig 
de grans aparcaments asfaltats. Aques
tes naus tenien molt poc en compte -si 
és que ho feien-l'ambient del lloc on es 
construïen. Han estat rotundament cri
ticades per ser "horribles baluernes de 
maons i ferro" i "manifestacions d'aquesta 
tècnica industrial que s'ha posat tant de 
moda" (GARDINER, 1985). Més recent
ment, el president d'una associació que té 
com a finalitat el millorament professio
nal dels arquitectes manifestava que 
"s'estan aplicant dissenys de tipus estàn
dard fets de qualsevol manera per verita
bles fàbriques de disseny, mancats de la 
més mínima adequació a l'entorn i que 
no tenen en compte les necessitats de la 

comunitat local" (G. FRAZER, citat per 
COCHRANE, 1987). 

L'exemple de j . Sainsbury 
Els canvis en el disseny i els projectes 

dels hipermercats són palesats per les 
més recents realitzacions de J. Sainsbury. 
Aquest detallista d'alimentació, de llarga 
història a la Gran Bretanya, té 285 super
mercats i 35 hipermercats fora de les 
poblacions (vegeu Retail Directory, 
1987); en el bienni 1985-1986 la seva par
ticipació en l'apartat de menjar i begudes 
a la Gran Bretanya pujà al 9,1%. Aquesta 
empresa es troba en una vigorosa expan
sió, sobretot en la part nord del país, i al 
mateix temps està substituint algunes de 
les botigues més antigues i petites alcen
tre de les poblacions per establiments 
més grans fora dels límits urbans. Les 
dimensions de les noves instaHacions 
són també bastant més grans que les de 
les antigues, ja que les dades disponibles 
referides als 17 hipermercats oberts des 
del 1982 (comunicació personal del 
director immobiliari de J. Sainsbury) 
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Fig. 2: Localització de l'hipermercat a York, vora l'antic hospital i les muralles de la ciutat 

mostren un increment mitjà de la super
fície total de 3 250 m2 (1982) a 4 856 m2 

(1985), i de la superfície estricta de ven
des de 1 565 m2 a 2 518 m2 en el mateix 
període. 

J. Sainsbury té una forta imatge 
empresarial, promoguda en l'aspecte 
intern per una disposició i un disseny 
comuns a tots els magatzems, i en l'ex
tern pel logotip groc de J. Sainsbury. En 
aquest cas, no s'ha adoptat un estil arqui
tectònic uniforme a tots els establiments, 
al contrari del que han fet altres empre
ses, com la cadena de roba per a homes 
Montague Burton, que en els anys vint i 
trenta feia servir una versió comercial 
britànica de l'art déco (REDMAYNE, 
1950). Ben al contrari, s'hi han usat 
diversos tipus de disseny, que essencial
ment consisteixen en diferents versions 
dels estils high-tech i pseudo-vernacular 
(taula 1) . L'empresa afirma que s'ajusta 
rigorosament a uns estàndards molt ele
vats de fidelitat a l'entorn ambiental, 
arquitectònic i planificador. Malgrat que 
l'empresa té un departament propi d'ar
quitectura i disseny, almenys nou esta
bliments recents han estat realitzats en 
cooperacw amb arquitectes externs, 
sovint de les poblacions interessades, els 
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quals, per consegüent, han d'estar fami
liaritzats amb el lloc escollit i el seu 
entorn. Per exemple, per a la realització 
de l'hipermercat obert el 1988 a Saint 
Georges, Wolverhampton (comtat de 
West Midlands) es va contractar l'em
presa d'arquitectura i disseny Tweedale 
Planning and Design Group, de Wolver
hampton. El disseny de l'hipermercat de 
Canterbury (comtat de Kent), però, fou 
el resultat d'un concurs d'arquitectura'. 
El projecte guanyador, dels arquitectes 
Ahrend, Burton i Koralek, és una nau 
d'estil high-tech suportada per columnes 
d'acer, però dos dels projectes rebutjats 
proposaven amples teulades inclinades a 
dues vessants, amb un cert aire pseudo
vernacular (ÜUTRAM, 1983). Com que 
aquestes dues solucions arquitectòniques 
són molt populars, sembla convenient 
examinar-les amb més detall, prenent 
com a exemples les negociacions que van 
donar com a resultat un disseny pseudo
vernacular a Selly Oak, Birmingham 
(comtat de West Midlands) i un d'estil 
high-tech a York (comtat de Yorkshire ). 
També es considerarà el problema que es 
presenta quan noves construccions en 
algun d'aquests estils s'afegeixen a edifi
cis ja existents. J. Sainsbury no és favora-
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ble a l'estil arquitectònic conegut com a 
postmodern, el qual tot sovint reprèn 
motius d'estils més antics QENCKS, 1985). 
Només s'ha fet un intent d'emprar 
aquest estil, per un constructor que bas
tia un hipermercat Homebase per encà
rrec de J. Sainsbury a Earls Court (com
tat de Londres). Abans de la inauguració 
de l'establiment, J. Sainsbury va decidir 
treure tots els elements destacats post
moderns del disseny ( Chartered Surve
yor Weekly, 1988). 

L'hipermercat pseudo-vernacular 

L'estil pròpiament dit 
En l'actualitat el disseny pseudo-ver

nacular és molt corrent, tant a construc
cions residencials com comercials. El seu 
èxit es pot considerar com una reacció 
contra la blanesa de les construccions 
realitzades seguint l'estil modern. Els 
seus orígens es remunten al moviment de 
planificació dels paisatges urbans dels 
anys cinquanta (vegeu WHISTI.ER i REED, 
1977), i la seva popularitat es veié nota
blement incrementada per la influent 
Essex Design Guide (Consell del Comtat 
d'Essex, 1973). Des d'un punt de vista 
pràctic, es considera que aquest estil és 
capaç de complaure les autoritats de pla
nificació, sobretot quan es tracta de pro
jectes de gran envergadura a zones espe
cialment delicades. També sembla un 
estil potencialment molt estable, bastant 
menys susceptible als canvis en les idees i 
les modes que l'estil modern. Malgrat 
això, ha estat força criticat: els principis 
de disseny urbà que en constitueixen el 
nucli rares vegades es posen en qüestió, i 
els edificis no són, en el veritable sentit 
del mot, tradicionals (P AWLEY, 1981; 
GOODEY, 1986). 

El pseudo-vernacular a Selly Oak, 
Birmingham 

Durant bastants anys un solar triangu
-lar lleument pendent situat a l'important 
encreuament de carreteres de Selly Oak, 
uns cinc quilòmetres al sud del centre de 
la ciutat de Birmingham (la més poblada 
del comtat de West Midlands), havia 
romàs "aparcat" a l'espera d'una reforma 
de les carreteres per part del consell local. 
La incertesa respecte del futur de la zona 
havia impedit qualsevol inversió i fou 
causa de la seva degradació. En conse
qüència, el comitè de desenvolupament 
econòmic local adoptà una minuta de 



22 geografia 

Foto 3: L'estil High-rech de l'hipermercat de York 

planificació per aquella zona el 29 de 
juliol de 1980. "Es prendran en conside
ració els projectes que incloguin uns 
grans magatzems al voltant dels 2 000 a 
3 000 m2 

••• Al projecte hauria de predo
minar l'obra vista de maó vermell, en 
consonància amb la façana restaurada (de 
començaments de segle i formant terras
ses) de les botigues que té al davant". El 
gener del 1984 el comitè de planificació 
aprovà el tercer dels projectes presentats, 
tots els quals eren molt semblants. Ales
hores ja havien estat retirats del projecte 
una galeria comercial, un centre comuni
tari i diversos locals per a serveis públics. 
Els funcionaris de planificació van mani
festar preocupació perquè l'entrada a 
l'hipermercat es faria des de l'interior de 
l'emplaçament, i no directament per la 
carretera, enfront de les botigues ja exis
tents. El constructor va defensar vigoro
sament aquesta decisió: "Un informe que 
explica el disseny i l'orientació dels 
magatzems ha estat preparat pel futur 
propietari, el qual, tot i sentir-ho molt, 
de moment prefereix romandre en l'ano
nimat. Observaran que, des del punt de 
vista operatiu, és absolutament essencial 
que la disposició general dels locals sigui 

' la que es mostra als plànols, i qualsevol 
canvi seria totalment inacceptable ... El 
projecte s'ha elaborat amb tota cura per 
tal d 'aprofitar els últims avenços en el 
disseny actual de supermercats ... Tenim 
el propòsit de construir uns grans magat
zems atractius i eficients en aquest lloc, 
però si se'ns priva d 'aplicar-hi els princi
pis més moderns de la construcció de 

botigues d'alimentació, amb tota segure
tat ens retirarem de qualsevol participa
ció ulterior en aquest projecte" (citat a 
les minutes del comitè de planificació i 
carreteres, 12 de gener del 1984 ). 

És evident que en aquest estadi del 
projecte el constructor (no J. Sainsbury, 
que era el propietari anònim) conside
rava una qüestió essencial del disseny 
modern de supermercats la relació entre 
l'entrada principal i l'aparcament. Aquest 
èmfasi en la importància de l'aparcament 
també s'ha trobat en els estudis sobre 
altres grans cadenes comercials (Ho
WARD, 1986). En aquest estadi de la pro
posta encara no s'hi havien pres en consi
deració els detalls del disseny, però era 
palès que el projecte de nou hipermercat 
no tenia en compte el seu entorn urbà. 
En aquest cas era impensable que els 
clients motoritzats atrets per l'hipermer
cat travessessin la carretera per anar a 
comprar a les botigues ja existents, de 
manera que no es produiria la revifalla 
que desitjava l'Ajuntament. Aquest pro
blema fou la causa de llargues discussions 
entre els planificadors i el constructor. 
Finalment, davant l'amenaça de retirar-se 
del projecte, que deixaria el lloc en la 
seva degradació actual, el comitè de pla
nificació acceptà una proposta detallada. 

Com que l'entrada principal de l'hi
permercat s'obre a l'aparcament, i el 
terreny baixa suaument des de la zona 
comercial de la carretera general de Bris
tol, una llarga façana sense cap finestra 
s'estén al llarg de la carretera. Però com 
que els funcionaris de planificació consi-

(Foto: autor) 

deraven important que la zona comercial 
ja existent no es trobés amb una paret 
llisa al davant, es va exigir dels arquitec
tes que dissenyessin una façana "molt 
treballada i detallada" per tal de dismi
nuir la monotonia d'una paret sense cap 
finestra, la qual havia de reproduir en 
escala, estructura i materials el caràcter 
de les botigues que tindria al davant. El 
resultat fou un disseny de caire tradicio
nal de dos pisos, amb gablets i teulades a 
dues vessants, en el qual es van utilitzar 
maons vermells i teules convencionals. 
No s'hi va poder posar cap aparador, en 
primer lloc per la diferència de nivell dels 
terrenys, i en segon lloc perquè per 
necessitats de l'organització interna la 
zona que donava a la carretera de Bristol 
era un magatzem. Malgrat això, mitjan
çant l'ús de nínxols a les parets, de 
gablets i de finestres al primer pis, es va 
poder donar al conjunt l'elevació neces
sària d 'una manera ben articulada. La 
part posterior de l'edifici tindria un sol 
pis amb teulada a dues vessants . En 
aquesta façana es van instal·lar aparadors. 

En aquest cas l'aplicació de l'estil 
pseudo-vemacular fou conseqüència de 
llargues discussions entre els funcionaris 
de planificació, els arquitectes, el cons
tructor i el seu client, tal com demostren 
els arxius del comitè de planificació. 
L'imperatiu del terreny i de la disposició 
estàndard que el client dóna als seus 
supermercats van imposar l'orientació de 
l'edifici i la llarga paret sense finestres, i 
és evident que l'aplicació de l'estil 
pseudo-vemacular fou la solució prefe-
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Fig. 3: Locali tzació dels hipermercats Sainsbury a Anglaterra 

rida per planificadors i arquitectes a 
l'hora de resoldre els problemes que 
plantejaven una superfície molt gran 
sense cap finestra i la necessitat d'acomo
dar el nou edifici als materials i les 
dimensions dels edificis ja existents que 
tindria al davant. Les autoritats locals, 
sens dubte, van tenir un paper important 
a l'hora de dur a terme aquesta instaHa
ció, ja que la minuta de disseny original 
no tan sols va atreure, com es pretenia, 
un promotor disposat a construir un 
hipermercat, sinó que a més especificava 
les dimensions que havia de tenir i els 
materials que s'hi havien d'emprar. Mal
grat aquesta influència exercida pels pla
nificadors, l'amenaça implícita per part 
del constructor d'abandonar el projecte 
mostra fins a quin punt aquest estava dis
posat a negociar. 
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Pel novembre del 1984 encara es nego
ciaven detalls del disseny, sobretot l'ac
cés per a vianants de la carretera de Bris
tol. El comitè planificador ajornà la deci
sió de concedir o no la llicència d'obres 
fins el 22 de novembre, quan ja s'havia 
signat el contracte amb la fàbrica d'acer i 
British Steel estava a punt de començar a 
fabricar les bigues, les excavadores 
havien d'emprendre l'esplanació del 
terreny al cap de pocs dies, s'havien 
dibuixat els plànols i redactat 208 planes 
especificant tots els materials necessaris, i 
s'esperava l'arribada de les primeres ofer
tes de contractistes per a fer els fona
ments i la construcció. La possibilitat 
d'un nou i costós ajornament induí en 
aquest moment J. Sainsbury a manifestar 
que estava disposada a finançar l'hiper
mercat d'acord amb el disseny· actual, i 

geografia 23 

que no prendria en consideració cap més 
alternativa, perquè no resultava tan 
atractiva. Aleshores es va concedir la lli
cència d'obres. 

Evidentment, el disseny adoptat final
ment ha donat el resultat esperat. Els 
funcionaris locals de planificació han 
manifestat la seva satisfacció amb els 
materials emprats i la façana amb gablets. 
Des del punt de vista arquitectònic, però, 
]'"estil" es va aplicar sobre una caixa nor
mal i corrent feta de bigues d'acer. Qual
sevol altre estil s'hi hauria pogut aplicar 
de la mateixa manera. Així, doncs, els 
crítics del disseny dels hipermercats 
moderns tenen raó quan argumenten que 
els estils arquitectònics dels hipermercats 
no tenen cap relació amb el disseny i els 
usos del nou tipus d'edifici. Aquest estil 
pseudo-vemacular a gran escala ha estat 
descrit com l'equivalent de la imitació 
dels mobles Chippendale: una curiosa 
manifestació d'inseguretat en el disseny 
(GARDINER, 1985; ALDOUS, 1978). 

High-tecb a York 
En alguns aspectes l'estil pseudo-ver

nacular, i la seva teatralitat, són conse
qüència de ]'"apartament de l'arquitec
tura moderna" GENCKS, 1985, pàgs. 318 i 
ss .). Possiblement, els exemples més 
coneguts de l'estil modern en arquitec
tura són els edificis que segueixen la "tra
dició idealista": elegants, austers, aïllats 
dels seus veïns, fent servir nous materials 
amb idees innovadores, com el vidre, 
l'acer i el formigó, gratacels estil Mies 
van der Rohe amb grans superfícies de 
vidre elevats sobre pòdiums o a places i 
destacant sobre els seus voltants GENCKS, 
1985, pàgs. 31 i ss.; BENTLEY, 1983). Una 
altra reacció contra l'estil modern és la 
que ha rebut el nom de late-modem o 
high-tech. En aquest estil els detalls 
constructius constitueixen la decoració, i 
tot sovint el resultat són edificis en què 
l'estructura i els serveis són molt visibles 
i arriben a formar un exosquelet sem
blant al dels insectes. Aquest tipus de 
disseny ha estat l'emprat pels guanyadors 
dels concursos convocats per J. Sains
bury a Canterbury (comtat de Kent) i i 
York, la important ciutat històrica que és 
el centre de la regió del Yorkshire; possi
blement, aquest darrer cas és el més reeixit. 

El terreny de York està situat al costat 
de les muralles de la ciutat, i era un sector 
industrial degradat on a més hi havia 
l'antic hospital del comtat, fora de servei 
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(figura 3). Un especulador immobiliari 
va proposar edificar-hi un centre comer
cial, un hotel i instal·lacions esportives, i 
es va arribar a un acord de principi el 
1981, després de llargues negociacions. 
Aquest projecte no va tenir continuïqtt, i 
el 1982 ]. Sainsbury va adquirir els ter
renys després que el seu projecte fou 
acceptat d'una manera informal; el 
mateix any va rebre el permís formal. 
Aquest permís estava subjecte a un acord 
legal respecte dels elements no comer
cials del projecte, que incloïen un aparca
ment per a 320 cotxes, habitatges i la 
transformació de l'hospital en oficines. 

Des de les primeres converses amb el 
departament d'arquitectura de ]. Sains
bury els planificadors municipals van 
demanar "que el concepte arquitectònic 
de l'hipermercat fos innovador i s'allu
nyés dels clixés acabament amb maons/ 
sostres punxeguts tan corrents en el dis
seny de bon nombre d'hipermercats" 
(comunicació personal del funcionari 
municipal encarregat de la planificació i 
la propietat immobiliària). Els funciona
ris de planificació tenien una pobre opi
nió de l'altre hipermercat de]. Sainsbury 
que hi ha a la regió, a Leeds, i van consi
derar que, donada la importància de 
l'emplaçament, calia aprofitar l'oportu
nitat de dur a terme un disseny digne del 
segle xx. Tenint en compte les dimen
sions de l'hipermercat ( 4 997 m2 en total, 
d'ells 2 507 destinats a superfície de ven
des), el disseny suggerit per l'equip d'ar
quitectes de J. Sainsbury -que deixava a 
la vista l'entrellat estructural i aplicava un 
lleuger arrebossament- pretenia una 
millor integració amb el lloc i el seu 
entorn que la que s'aconseguiria amb 
estructures de maons i efectes "cosmè
tics" que alleugerissin l'impacte visual. El 
disseny detallat del projecte es va fer 
molt de pressa, i no hi va haver diferèn
cies importants de criteri entre els fun
cionaris de planificació i els arquitectes 
de]. Sainsbury. És oportú observar que 
el departament de planificació també va 
tenir un paper destacat en la promoció 
d'aquest projecte, ja que fou el responsa
ble de l'abandonament de la política 
anterior de planificació, contrària a 
l'aprofitament comercial d'aquell lloc. 
Van ser necessàries llargues negociacions 
per tal de convèncer els possibles promo
tors d'incloure activitats no comercials 
en els seus projectes, i també per fer 
veure al comitè de planificació els benefi-

Foto 4: L'hipermercat que reaporfita una església a Wolverhampton (Foto: autor) 

eis que produïria la diversificació d'activi
tats en aquell lloc. El departament de pla
nificació també encoratjà la companyia 
d'aigües a establir una nova oficina regio
nal a l'hospital remodelat. A més, va inter
venir molt estretament en la planificació i 
el disseny del projecte, que en alguns 
aspectes va resultar bastant diferent del 
que s'havia previst en els primers estadis. 
Malgrat el fort contrast visual, molt evi
dent, entre el nou hipermercat i els seus 
voltants, el resultat sembla ser "un gran 
èxit: no només s'ha transformat una zona 
degradada, sinó que s'ha produït un desen
volupament total que satisfà la necessitat 
de disposar de locals comerciàls, habitatges 
i aparcaments prop del centre de la ciutat" 
(comunicació personal del funcionari 
municipal encarregat de la planificació i la 
propietat immobiliària). 

Variacions sobre un mateix tema 
Tant a Bath (comtat d'Avon) com a 

Wolverhampton (comtat de West Mid
lands)]. Sainsbury ha donat un pas enda
vant amb la incorporació d'edificis 
degradats preexistents al disseny de nous 
hipermercats. L'estació de Green Park, a 
Bath, té un llarga història de negocia
cions, soJ.licituds de permisos de cons
trucció i apel·lacions al Secretari d'Estat 
per al Medi Ambient entre la proposta 
inicial, feta a l'octubre del 1976, i la con
cessió del permís pel gener del 1980. El 
disseny és obra de l'empresa d'arquitec
tes Stride Treglown Partners, encara que 

els arquitectes de ]. Sainsbury van inter
venir-hi en alguns detalls. També hi va 
haver fortes discussions entre Roy W ors
kett, aleshores arquitecte municipal i 
funcionari de planificació (a més de 
conegut escriptor sobre temes de conser
vació urbana), i els arquitectes de ]. 
Sainsbury. Des del començament es tenia 
la intenció que l'hipermercat fóra "mo
dern" en comptes de ser un pastitx d'estil 
victorià, i les seves dimensions havien de 
complementar l'edifici renovat a l'esta
ció. Amb aquesta finalitat totes les super
fícies noves es van recobrir amb materials 
que complementaven els de l'estació, i 
l'hipermercat compta amb alguns ele
ments d'estil pseudo-vernacular. 

A Wolverhampton l'edifici que es pen
sava construir era al costat d'una església 
abandonada. L'hipermercat té el sostre 
pla i està revestit de plaques de GRP i 
blocs de formigó . El disseny és obra dels 
arquitectes de J. Sainsbury, i els arquitec
tes del constructor, el Tweedale Design 
Group de Wolverhamton, es van encar
regar de la construcció d'acord amb el 
projecte original. Es va considerar que 
d'altres materials, com el maó, i d'altres 
estils no serien apropiats en un edifici 
contigu a una església de gres i d'estil 
clàssic, que havia de ser remodelada. 
L'estil pseudo-vernacular tampoc no era 
adient. Alguns dels detalls, com les mar
quesines i les entrades, van ser modificats 
després de consultes entre el departa
ment de planificació i associacions de 
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Fig. 4: Localització de l'hipermercat a Birmingham (Selly Oak) en una trama de cases i botigues victorianes 

veïns i de noves converses amb el cons
tructor. 

Generalitzacions dels casos estudiats 
Dels casos estudiats es poden extreure 

una sèrie de punts interessants. De parti
cular importància pel que fa a la planifi
cació i a l'entorn dels edificis són la 
durada de les negociacions, les despeses 
extres que poden provocar i si el procés 
exposat en aquest treball és típic. 

Cal dir que no totes les instaJ.Iacions 
potencials obliguen a detallades i llargues 
negociacions com les que hem vist en 
aquests casos. De tota manera, la majoria 
de sol· licituds de permisos per a obres 
d'aquest tipus causen alguna preocupa
ció, que es pot reflectir en debats en la 
premsa e_specialitzada i en els periòdics 
locals. Són causes de preocupació la prò
pia magnitud de les instaJ.Iacions i els 
efectes proporcionals que poden tenir 
sobre el comerç local, els llocs de treball 
i el paisatge urbà. El treball de Gayler 
sobre l'oposició als centres comercials 
fora de les poblacions té clars paraHelis
mes aquí (GAYLER, 1984, capítolS). 

Sembla evident que hi ha la forta con
vicció que aquests grans edificis nous 
s'han d'integrar d'alguna manera en el 
seu entorn, bé sigui per la imitació 
pseudo-vernacular o pel contrast d'una 
bona construcció high-tech . Això és par
ticularment cert quan es tracta d'empla-
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çaments en zones urbanes o en la seva 
perifèria, on el context dels edificis de 
l'entorn té importància, però també 
resulta evident en emplaçaments en mig 
del camp, lluny de les poblacions . El sis
tema modern de compres en galeries i 
hipermercats, en comparança amb les 
botigues. dels carrers comercials tradicio
nals, ofereix una experiència ambiental 
molt pobre, encara que sigui climatitzada 
i comfortable. En les zones comercials 
tradicionals la diversitat d'edificis i de 
botigues dóna varietat i permet e~collir, 
mentre que la disposició interior de la 
majoria de supermercats és uniforme a 
tot el país, i encara que això fa que siguin 
familiars, també els fa essencialment 
impersonals i monòtons. Malgrat les opi
nions adverses d'alguns crítics arquitec
tònics, sembla que una caixa ben decora
da, que és el que són alguns d'aquests 
establiments, és més atractiva a la vista 
que una caixa vulgar i xabacana. La "so
lució de la via del mig", que consisteix a 
integrar un nou edifici comercial amb 
una construcció precedent degradada, ha 
merescut algunes lloances (WILLIAMSON, 
1982). De tota manera, aquesta solució té 
alguns riscs, el més important dels quals 
és la relació entre el nou edifici, poten
cialment un intrús, i el vell signe de refe
rència familiar: en el cas de Wolver
hampton aquesta combinació d'edificis 
va preocupar molt les associacions de 
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veïns (assessor tècnic de les associacions de 
veïns, carta datada ellS de juny del1985). 

És palès que tant J. Sainsbury com les 
autoritats locals de planificació conside
ren que l'aspecte dels hipermercats té una 
importància considerable. J. Sainsbury 
necessita una bona arquitectura a fi 
d'atreure clients i per tal de mantenir la 
imatge de l'empresa: encara que cap 
venedor no assegura que es facin més 
bones vendes amb un edifici atractiu, "les 
botigues tristes no engresquen al públic" 
(G. CHASE, de Clive Lewis and Partners, 
citat a MORRIS, 1986). Les autoritats 
locals volen promocionar la bona arqui
tectura per se i, en els casos dels hiper
mercats, procuren atreure als comer
ciants importants perquè contribueixin al 
desenvolupament dels emplaçaments 
problemàtics. Així doncs, no ha d'estra
nyar que, encara que la posició de les 
autoritats locals es veu afeblida per les 
directrius del Departament per al Medi 
Ambient en el sentit de deixar el disseny 
en mans del constructor, les negociacions 
de les qüestio~s de disseny siguin llar
gues. La consecució del permís per a 
construir un hipermercat triga un mínim 
de dos anys, i el temps transcorregut 
entre els primers contactes i el comença
ment de l'activitat comercial encara és 
més llarg. L'examen de les negociacions 
dels aspectes del disseny indica que hi ha 
un estira i arronsa entre les autoritats, 
que volen el desenvolupament dels 
emplaçaments escollits, cap als quals 
miren d'atreure de vegades els comer
ciants potencialment interessats, i 
aquests, que volen una solució ràpida 
que els permeti d'obtenir uns guanys per 
tal de recuperar les despeses. De tota 
manera, els comerciants, i particularment 
els constructors que estan al seu servei, 
poden jugar una carta clau, que certa
ment es va fer servir en el cas de Birming
ham: l'amenaça de retirar-se completa
ment del projecte a menys que es trobi 
una solució que els sigui favorable. 

Conclusions: la planificació 
i l'arquitectura dels hipermercats 
de J. Sainsbury 

Aquests exemples del disseny dels 
hipermercats de l'empresa J. Sainsbury 
iHuminen diversos aspectes de l'arqui
tectura i la seva relació amb l'entorn 
urbà. Han mostrat la satisfacció manifes
tada respecte de dues solucions de dis
seny profundament divergents davant 
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problemes que en essència eren iguals, 
malgrat les condemnes dels crítics arqui
tectònics. També han mostrat la comple
xitat dels processos negociadors entre 
J. Sainsbury, els arquitectes, els funciona
ris de planificació, les empreses construc
tores i altres entitats interessades, fins que 
s'arriben a concretar els dissenys. En 
aquest aspecte, els prejudicis de les autori
tats locals de planificació semblen impor
tants. La minuta de disseny original de 
Birmingham especificava un edifici de 
maons vermells, mentre que els planifica
dors de York volien un bon exemple d'ar
quitectura moderna dins d'una ciutat nota
ble pels seus records històrics. 

Pel que fa a la direcció de les empreses 
detallistes, els hipermercats presenten 
problemes de disseny tant interns com 
externs. Per molt diverses raons, que 
aquest treball no es pot detenir a consi
derar, diverses grans cadenes de detallis
tes consideren que una determinada es
tructura interna és ideal per als seus pro
pòsits, i cal que sigui adoptada a les 
noves instaHacions a tot el país. Una 
adhesió rígida a aquesta norma pot cau
sar dificultats en determinats llocs pel 
que fa a l'extensió i a la forma del super
mercat, i també a la situació dels accessos 
per als clients i les mercaderies. L'exte
rior ha de plaure l'autoritat local de pla
nificació, i ha d'harmonitzar amb qualse
vol construcció preexistent sense perdre 
la capacitat d'atreure els clients. Les for
mes constructives creades a fi de resoldre 
aquests problemes han rebut força críti
ques, tant en el cas del disseny intern 
com de l'extern, algunes de les quals hem 

· recollit en aquest treball, però, en gene
ral, aquestes crítiques són ignorades pel 
públic que freqüenta els hipermercats. 
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LA LEGISLACIÓ COMERCIAL 
A CATALUNYA 

Aquest article té com a objectiu pre
sentar qui na és la legislació existent a 
Catalunya en matèria de comerç interior. 
Amb aquesta finalitat, s'ha realitzat una 
anàlisi específica de les lleis, decrets i 
normatives que ha dictat el Parlament de 
Catalunya des del restabliment de la 
Generalitat. Cal advertir, però, que 
actualment el comerç interior de Catalu
nya és una competència exclusiva limita
da, i s'ha d'atenir, en conseqüència, a la 
legislació vigent a l'Estat Espanyol. És 
per aquest motiu que s'ha cregut més 
adient realitzar una anàlisi conceptual de 
la legislació, i no pas una anàlisi cronolò
gica, com calia esperar. La motivació és 
ben clara : s'exposarà una matèria concre
ta, i es comentarà tota la legislació que 
l'afecta. 

L'exposició es divideix en dos grans 
blocs: la legislació pre-autonòmica i la 
legislació actual, a partir del 1977. Es 
tracta d'analitzar, doncs, el desenvolupa
ment d'aquesta competència en els prop 
de dotze anys de govern autonòmic. 

Si bé durant molts anys l'ordenació 
comercial de Catalunya s'ha caracteritzat 
per la inexistència de legislació, avui 
podem dir que el comerç català està regu
lat gairebé en tots els seus aspectes. 

La legislació pre-autonòmica 
Abans del restabliment de la Generali

tat de Catalunya, existia una sèrie de nor
mes aplicables a tot l'Estat Espanyol, les 
quals, per la seva generalització, eren 
difícilment aplicables a les característi
ques concretes que ha presentat, i segueix 
presentant, el comerç a Catalunya, fruit 
d'una llarga tradició . 

En l'àmbit local, tanmateix, ha existit 
històricament una regulació específica, 
mitjançant ordenances, del comerç a l'in
terior del municipi. Aquestes ordenan
ces, però, més que regular l'activitat 
comercial de manera global, el que feien 
era crear unes obligacions fiscals, segons 
criteris que oscil·laven entre la superfície 
de venda i la localització dins el marc del 
mull!Clp!. 
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Aquesta legislació municipal, però, no 
era aplicada per tots els ajuntaments. 
Només els municipis amb un comerç de 
fort pes en el sector terciari procuraven 
reglamentar-lo en un petit intent d'orde
nació. 

El més clar exemple de reglamentació 
comercial, a nivell municipal, el trobem a 
les ordenances de mercats municipals. 
Des de la fundació del primer mercat 
sedentari a Barcelona, el mercat de la 
Boqueria, inaugurat l'any 1836, hauran 
de passar 62 anys perquè l'Ajuntament 
de la ciutat elabori una reglamentació al 
respecte. La primera ordenança de mer
cats que es coneix és el Reglamento de los 
mercados de esta ciudad, publicat per 
l'Ajuntament de Barcelona, i aprovat pel 
seu Consistori el13 d'abril del1898. Des 
d'aleshores es publicaren periòdicament 
ordenances de regulació del funciona
ment intern dels mercats. 

Tres anys abans de l'aprovació d'aquest 
reglament, l'any 1895, es publicava a 
Barcelona l'obra de Marià Pirretas Incon
venientes y perjuicios que los Encantes y 
el Rastro causan al comercio al detall en 

particular, y a Barcelona en general, que 
és un clar antecedent de les reivindica
cions del comerç sedentari respecte de la 
regulació del comerç ambulant. 

Ja en el segle xx, la reglamentació 
comercial s'amplia i s'especialitza en 
diverses formes. Com a exemples tenim 
el Nuevo reglamento municipal de esta
blecimientos de venta al por menor de los 
artículos de corner, beber y arder, publi
cat a Barcelona l'any 1945. Més tard, 
l'any 1954, l'Ajuntament de Barcelona 
publicarà la normativa sobre Puestos fijos 
y especia/es de los mercados de la ciudad. 

L'any 1959 es publicava el decret regu
lador dels pesos i mesures de les merca
deries, que encara segueix en vigor, mal
grat els canvis que s'han produït des de lla
vors pel que fa a la tecnificació comercial. 

A nivell de l'Estat Espanyol, cal 
esmentar dues normatives: la primera 
regula l'etiquetatge dels productes, en el 
qual és obligat l'ús de la llengua espanyo
la, i fou dictada l'any 1964; l'altra és el 
Código Alimentaria Espafwl, aprovat 
l'any 1967, i encara en vigor, que és un 
primer intent d'ordenació del comerç ali-

Foto 1: Estructures de ferro corn aquestes, o places porxades, han hostatjat tradicionalment el comerç quotidià de Catalunya 
(Foto : autor) 
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mentari i ha servit de base a la posterior 
reglamentació en aquesta matèria. 

Aquesta llarga etapa històrica pot 
resumir-se en dues característiques: 
- L'existència d'una legislació local: no 

existeix una coordinació supramunici
pal a nivell de Catalunya. 
És una reglamentació gairebé exclusiva 
del comerç alimentari. Existeix, per 
tant, un buit important pel que fa al 
comerç no alimentari i a la prestació de 
serve1s. 

La legislació actual 
Una vegada restablerta la Generalitat, i 

posteriorment a l'aprovació de l'Estatut 
d'Autonomia, el Parlament de Catalunya 
inicià una etapa legislativa general que 
abasta també l'activitat comercial. És 
només a partir d'aquest moment que 
podem parlar d'una reglamentació gene
ral per a tot l'àmbit territorial català. 

Es dividirà la legislació en tres parts, 
d'acord amb la matèria regulada: 
1. Legislació sobre els productes i les 

condicions en què s'ha de desenvolu
par la venda. En aquest apartat s'in
clouen les normes relatives a la 
higiene i el control dels aliments, l'eti
quetatge dels productes i les condi
cions que han de reunir les insta¡.¡a
cions comercials, el transport i l'em
magatzematge de productes. 

2. Legislació en defensa dels consumi
dors i usuaris . 

3. Legislació sobre l'ordenació i regula
ció del comerç. 

Legislació sobre els productes 
i les condicions de venda 

Es dividirà en cinc apartats: etiquetat
ge; publicitat ; conservació, emmagatze
matge i transport; additius alimentaris; 
higiene i control dels aliments. 

La legislació sobre etiquetatge és gene
ral per a tot l'Estat Espanyol. El prece
dent legislatiu el tenim en el Decret 366/ 
75 de 7 de març, pel qual s'aprova la 
Norma general para la rotulación, eti
quetada y publicidad de los alimentos 
envasados. Aquest decret, però, serà 
revisat i modificat l'any 1982, i donarà 
com a resultat l'actualment vigent Reial 
Decret 2058/82 de 12 d'agost, pel qual 
s'aprova la Norma general de etiquetada, 
presentación y publicidad de los produc
tos alimentarios envasados. 

Les característiques d'aquesta norma 
són : contempla tots els requisits que han 

de reunir les etiquetes; és una aproxima
ció al model europeu; consta de sis títols, 
tres disposicions transitòries, una dispo
sició derogatòria, tres disposicions finals 
i dos annexos. 

Les disposicions transitòries establei
xen l'obligatorietat de la informació que 
ha de constar a les etiquetes . Tal i com 
diuen les disposicions derogatòria i 
finals, aquesta norma s'aplicarà sense 
excepció, i queden derogades, per tant, 
totes les disposicions de rang inferior que 
s'hi oposin. 

El títol primer fa referència a l'àmbit 
d'aplicació, que serà tots els productes 
alimentaris envasats, tant per a la venda 
directa als consumidors, com per a la 
venda als restaurants . El títol segon, 
complementant el primer, definirà els 
diversos elements, com ara: l'etiqueta, els 
rètols, els additius, les dates de fabricació 
i caducitat, etcètera. 

Els quatre títols següents són de caire 
normatiu, i es poden resumir dient quins 
són els requisits que ha de complir un 
correcte etiquetatge : ha de verificar la 
composició, qualitat, quantitat, etcètera; 
no pot donar lloc a enganys ni a confu
sions; no es pot substituir la denomina
ció del producte pel nom de la marca; hi 
hauran de constar els ingredients i addi
tius utilitzats; hi haurà de constar el pes 
net i contingut; haurà de donar instruc
cions per a la seva conservació i ús 
correcte; haurà d'identificar la marca, 
fàbrica i lot de fabricació, així com el país 
d'origen ; haurà de fer constar la data de 
fabricació i de caducitat; la informació 
serà escrita en llengua espanyola. 

Abans de finalitzar aquest apartat, cal 
dir que la legislació de la Comunitat Eco
nòmica Europea, recollida a la Directiva 
del Consell de la CEE de 18 de desembre 
de 1978 (79/ 112/ CEE), és la font inspira
dora de la legislació espanyola actual 
sobre aquesta matèria. 

La Llei 34/ 1988 d'11 de novembre, 
Llei general de publicitat, és la norma 
bàsica de publicitat a nivell de l'Estat 
Espanyol. La seva motivació és doble. 
D 'una banda, és un model de coordina
ció amb la Directiva de la CEE de JO de 
setembre de 1984, i d'altra banda, ve a 
continuar i reformar la Llei 61/1964 d'll 
de juny, que ha caigut en desús. 

El contingut d'aquesta llei es pot resu
mir en quatre apartats : definició: el títol 
primer defineix el que s'entén per publi
citat; publicitat il·lícita : la publicitat serà 

i¡.¡ícita quan atempti contra la dignitat de 
la persona o vulneri els drets reconeguts 
a la Constitució, quan sigui enganyosa, 
quan sigui deslleial, quan infringeixi allò 
disposat a la normativa que regula la 
publicitat de determinats productes, 
béns, activitats o serveis; contractes de 
publicitat: clàusules que han de contem
plar, obligat compliment del contracte, 
etcètera; cessació i rectificació de la publi
citat il·lícita: defensa dels interessos de la 
pers-ona o empresa perjudicada. 

Està clara la incidència d'aquesta llei 
en el sector comerç, que basa bona part 
del seu desenvolupament en la publici
tat, tant dels seus productes com de 
l'establiment. 

Està també vigent el Reial Decret de 24 
de setembre, sobre normes d'homologa
ció, assaig i inspecció del condicionament 
tèrmic dels vehicles destinats al transport 
de mercaderies peribles. És una norma 
aplicable a tot el territori espanyol. 

Els additius alimentaris utilitzats 
també són objecte de reglamentació. El 
Reial Decret 3177/ 83 de 16 de novembre 
és la norma bàsica. Tot i que aquest 
decret afecta directament els productors i 
elaboradors, indirectament també inci
deix en el comerç detallista, ja que és l'úl
tim pas del procés que fa arribar un pro
ducte a mans del consumidor final . 

Finalitzat aquest primer bloc, la valo
ració final que se'n fa és que és una regla
mentació general per a tot l'Estat Espa
nyol, i en conseqüència, d'obligat com
pliment a Catalunya. 

El Parlament publicava el 14 de juliol 
de 1983 la Llei 15/1983 de la Higiene i 
control dels aliments. 

Aquesta Llei, que fou objecte de 
recurs d'inconstitucionalitat promogut 
per la presidència del Govern espanyol, 
amb sentència del Tribunal favorable al 
recurs, va ser modificada en alguns dels 
seus articles. Ara bé, convé detallar l'es
perit de la llei autonòmica. 

La motivació de la Llei és fer eficaç 
l'actuació de les funcions públiques de 
control, per tal que els aliments arribin al 
consumidor amb el màxim de garanties. 
Per a tal actuació s'estableixen unes rela
cions de coordinació entre els òrgans i 
ens públics. 

L'àmbit d'aplicació de la Llei serà totes 
les indústries i tots els establiments ali
mentaris que exerceixen la seva activitat a 
Catalunya, i tots els aliments o begudes 
que en tot el territori es transporten, 
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Foto 2: Les cambres de comerç són els organismes que defensen els interessos dels comerciants 

emmagatzemen, comercialitzen, distri
bueixen o venen. Què significa, això? 

D'una banda, s'ha limitat l'abast de la 
llei al territori de Catalunya. La Genera
litat està fent ús d'allò que contempla 
l'article 17 de l'Estatut, que diu: "Cor
respon a la Generalitat de Catalunya el 
desenvolupament legislatiu i l'execució 
de la legislació bàsica de l'Estat en matè
ria de sanitat interior". 

D'altra banda, s'estableix el control a 
les fases de producció, d'elaboració i de 
venda. 

La Llei s'inspira en el Codi Alimentari 
Espanyol, d'obligat compliment, i com a 
conseqüència, farà preceptiva la inscrip
ció de les indústries i establiments dedi
cats a activitats alimentàries, i dels pro
ductes alimentaris, al Registre Sanitari 
d'Indústries i Productes Alimentaris de 
Catalunya, creat a tal efecte. 

Els mitjans de control seran exercits pels 
funcionaris i personal tècnic qualificat, que 
tindran cura que no es produeixin infrac
cions d'allò reglamentat per la Llei. 
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A tal efecte, la Llei establirà un barem 
per a qualificar les infraccions, que seran 
catalogades com a lleus, greus o molt 
greus, segons l'abast de la infracció. 

Les infraccions seran sancionades 
segons aquest criteri, i la quantia de la 
sanció es graduarà segons quina sigui la 
transcendència social i els riscs per a la 
salut pública. 

Posteriorment a aquesta Llei, el 25 de 
gener del 1984 les Corts Espanyoles 
aprovaven el Reial Decret 381/1984, pel 
qual s'establia la Reglamentación Téc
nico-Sanitaria del Comercio Minorista de 
Alimentación, d'obligat compliment a tot 
l'Estat Espanyol. 

És obvi comentar que, sovint, un excés 
de reglamentació d'una matèria pot por
tar a la confusió dels administrats . 

Legislació sobre la defensa 
dels consumidors i usuaris 

La Llei 26/ 1984 de 19 de juliol per a la 
Defensa del consumidor i usuari és una 
Llei d'àmbit estatal, d'obligat compli-
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ment, i que afecta, en consequencia, el 
comerç català. Cal destacar que és una Llei 
de defensa de drets, i que es troba, doncs, 
inspirada en la Constitució de 1978. 

Donada la importància d'aquesta Llei, 
es realitzarà una anàlisi exhaustiva del seu 
contingut, respectant la seva estructura. 

També es comentarà l'Avant-projecte 
de Llei de Disciplina de Mercat del Parla" 
ment de Catalunya, que conté els punts 
següents: l'objecte i àmbit d'aplicació, les 
infraccions (causes i tipus), les responsa
bilitats, les sancions i els seus efectes, la 
inspecció, les obligacions dels adminis
trats, i les competències. 

Llei 26/84 de 19 de juliol per a 
la defensa del consumidor i usuari 

Capítol I: Motivació, àmbit d'aplicació i 
drets bàsics 
-Motivació: 
Atenent l'article 51 de la Constitució, els 
poders públics garantiran la defensa dels 
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consumidors i usuaris, protegint la segu
retat, la salut, i els seus legítims interes
sos econòmics. 

- Ambit d'aplicació: 
Defensa de tot consumidor usuan de 
l'Estat Espanyol. 
-Drets bàsics: 
Protecció de la salut i la seguretat, pro
tecció dels seus legítims interessos eco
nòmics, indemnització o reparació de 
danys i perjudicis soferts, informació 
correcta sobre els diferents productes o 
serveis, participació en el procediment 
d'elaboració de les disposicions generals 
que els afecten, protecció jurídica, admi
nistrativa i tècnica en situacions d'inde
fensió . 

Capítol !I: Protecció de la salut i la segu
retat 

S'haurà de complir el Reglament Tèc
nico-Sanitari, el Codi Alimentari i tota la 
legislació al respecte. 

Capítol III: Protecció dels interessos eco
nòmics i socials 

L'oferta, promoció i publicitat dels 
productes, activitats o serveis hauran de 
complir les disposicions . En cas de no 
complir-se aquest fet, les associacions de 
consumidors i usuaris estaran legitima
des per iniciar i intervenir en els proces
sos administratius. 

Els consumidors i usuaris poden recla
mar les clàusules del contracte de compra 
que s'estableixi, quan no siguin respecta
des, com per exemple: quan el venedor 
quedi facultat per incrementar el preu 
ajornat del bé; quan les clàusules autorit
zin una de les parts a resoldre discrecio
nalment el contracte; clàusules abusives; 
increment de preu per serveis, finança
ment, etcètera; les limitacions absolutes 
de responsabilitat davant l'usuari o con
sumidor ; la repercussió d'errors sobre el 
consumidor o usuari. 

Capítol IV: El dret a la informació 
-Informació mínima: 
Origen, naturalesa, composició i finali
tats; additius; qualitat, quantitat, catego
ria o denominació usual o comercial; 
preu, pressupost, descomptes, despeses 
addicionals per serveis, etcètera; data de 
producció o subministrament, termini 
d'ús recomanat, data de caducitat; ins
truccions o indicacions per al seu correcte 
ús o consum. 

Foto 3: Els vells edificis municipals són susceptibles , moltes vegades d'una reutilització comercial innovadora (Foto: autor) 

-Oficines i serveis d'informació al con
sumidor o usuari: 
Informació, ajuda i orientació; indicació 
sobre adreces d'altres centres d'atenció; 
recepció, registre i acusament de rebuda. 

Capítol V: Dret a l'educació i formació 
en matèria de consum 
-Objectius: 
Promoure la llibertat i racionalitat en el 
consum de béns i utilització de serveis; 
facilitar la comprensió i utilització de la 
informació; difondre el coneixement dels 
drets i deures dels consumidors i usuaris, 
i les formes d'exercir-los; fomentar la 
prevenció de riscs; adequar les pautes de 
consum a una utilització racional dels 
recursos naturals; potenciar la formació 
dels educadors. 

Capítol VI: Dret de representació, con
sulta i participació 

Es constituiran les associacions de 
concessionaris i usuaris , amb la finalitat 
de defensar els seus interessos. Per a fer 

efectiva la seva legalitat s'hauran d'ins
criure en un llibre registre del Ministeri 
de Sanitat i Consum. 

Les associacions hauran de regir-se 
democràticament, i no tindran afany 
lucratiu. 

Capítol VII: Situacions d'inferioritat, 
subordinació o indefensió 

Correspon als òrgans de les Adminis
tracions públiques amb competències en 
matèries de consum evitar que es pro
dueixin aquestes situacions. 

Capítol VIII: Garanties i responsabilitats 
Dret a indemnització pels danys i per

judicis; responsabilitats dels productors, 
importadors o subministradors de béns i 
serveis; sistema obligatori d'assegurança 
i fons de garantia dels riscs d'intoxicació; 
s'establirà un sistema d'arbitratge entre 
les parts. 

Capítol IX: Infraccions i sancions 
-Suposen infracció: 
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Foto 4: Les ga1eries comercials són una fo nna de comerç regulada per llei que s'estén arreu de Catalunya (Foto: autor) 

L'incompliment dels requisits, condi
cions, obligacions o prohibicions de 
naturalesa sanitària; quan es produeixin 
riscs per a la salut i seguretat; l'adultera
ció o frau de béns o serveis; l'incompli
ment de les normes reguladores de preus; 
l'incompliment de les normes relatives a 
registre, normalització, etiquetatge, etcè
tera. 
-Sancions: 
Infraccions lleus: fins a 500 000 pessetes; 
infraccions greus : fins a 2 500 000 pesse
tes; infraccions molt greus: fins a 
100 000 000 pessetes. 

Capítol X: Competències 
-Administració de l'Estat: 
Elaborar el Reglament General d'aquesta 
Llei, el Reglament Tècnico-Sanitari i els 
Reglaments sobre l'etiquetatge, additius, 
etcètera; recolzar les associacions de con
sumidors i usuaris; recolzar i promoure 
l'actuació de les corporacions locals i de 
les comunitats autònomes; exercir la 
potestat sancionadora. 
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-Comunitats autònomes: 
Promoure i desenvolupar la protecció i 
defensa dels consumidors i usuaris 
d'acord amb allò que estableixin els seus 
estatuts. 
- Corporacions locals: 
Informació i educació dels consumidors i 
usuaris; inspecció i control del productes 
i serveis; recolzar i fomentar les associa
cions de consumidors i usuaris. 

Avant-projecte de Llei sobre 
la disciplina de mercat 
(26 d'octubre del1988) 
L'objecte i àmbit d'aplicació recullen dos 
aspectes: infraccions i defensa dels con
sumidors. 
Situacions d'infracció: 
1 Per alteració, frau o engany en l'elabora
ció i distribució de productes adulterats. 
Incompliment de les disposicions: 
Comercialitzar productes prohibits. 
Enganys sobre: l'origen, pes, qualitat, 
etcètera; passar vídeos que no puguin 
veure els nens. 
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2 Tècniques de venda i preus: 
Vendre a preus superiors al marge 
comercial; exigència de comprar una 
quantitat mínima; no estendre factura. 
3 Documentació i condicions de venda: 
No complir les disposicions sobre: activi
tats mercantils, venda de productes prohi
bits, utilitzar marques falses, seguretat dels 
béns i serveis a disposició del mercat, 
incompliment dels horaris comercials. 
-La responsabilitat correspondrà a: 
Firma o raó social, venedor, prestador de 
serve1s. 
-Sancions: 
Infraccions lleus: multa fins a 500 000 
pessetes. 
Infraccions greus: multa fins a 5 000 000 
pessetes. 
Molt greus : es graduarà segons el volum 
de venda, la quantia del benefici i com ha 
perjudicat. Es pot decretar tancament 
temporal de l'empresa, i la restitució de 
la quantitat indeguda. 
-Efectes de la infracció molt greu: 
Suspensió d'ajuts oficials: crèdits, sub
vencions, etcètera. Suspensió d'ajuts de 
la Generalitat. Inhabilitació per contrac
tar amb la Generalitat, en un període de 
cmc anys. 
-Obligacions dels administrats: submi
nistrar tota mena d'informació sobre les 
instaHacions, productes o serveis als ins
pectors i al Departament de Comerç i 
Consum; exhibir documentació justifica
tiva de les transaccions; permetre la presa 
de mostres de productes o mercaderies. 
- Òrgans 'competents en matèria del 
compliment d'aquesta Llei: 
Consell Executiu de la Generalitat: san
cions molt greus, tancament d'establiments. 
Departament de Comerç, Consum i 
Turisme: sancions lleus i greus. 
Corporacions locals: sancions fins al 
límit màxim de les 200 000 pessetes. 
-Coordinació i cooperació: 
Entre les Administracions públiques i 
entre els organismes amb competències 
en la defensa del consumidor o usuan 
segons l'article 27 de l'Estatut. 

Legislació sobre l'ordenació 
i regulació del comerç 

Aquest apartat se centrarà en la legisla
ció específica del territori català, i farà 
referència a les lleis bàsiques de l'ordena
ció comercial. 

La Llei 1/ 1983 de 18 de febrer de 
Regulació Administrativa de determina
des estructures comercials i vendes espe-
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cials. És la mal anomenada "Llei de 
Rebaixes". L'anàlisi d'aquesta llei serà 
detallada, ja que consta de diversos arti
cles i regula moltes formes de comerç. Es 
revisarà, doncs, la motivació, l'àmbit 
d'aplicació, les diverses formes de venda 
ql!e regula (venda no sedentària, venda 
domiciliària, venda en rebaixes, venda en 
liquidació i venda de saldos), i, final
ment, les infraccions i sancions. Per ana
litzar la llei es respectarà la seva estructura. 

El Decret 154/1985 de 6 de juny, que 
regula els horaris comercials. 

La Llei 3/1987 d'Equipaments Comer
cials. És la norma bàsica de l'ordenament 
comercial de Catalunya. Aquesta Llei 
mereix un estudi a part, que contempli tot 
el seu redactat i les seves conseqüències. 

Llei 111983 de 18 de febrer 
de Regulació Administrativa de 
determinades estructures 
comercials i vendes especials 
- Motivació: 
Vinculació entre ordenació comercial 1 

defensa dejs consumidors i usuaris; és 
necessària l'ordenació del comerç inte
rior a Catalunya, dins l'àmbit de compe
tències exclusives que té atorgades; 
aquesta Llei no regula tota l'ordenació 
comercial. Té un abast limitat a: venda 
no sedentària, venda domiciliària i ven
des especials (a pèrdua, en rebaixes, sal
dos i liquidacions). És objecte d'aquesta 
Llei garantir al consumidor i usuari les 
condicions en què té lloc la transmissió 
comercial. És una normativa reguladora 
de la disciplina de mercat, pel que hom 
pot dir que és un precedent directe de 
l'Avant-projecte de Llei de Disciplina de 
Mercat de data 26 d'octubre del 1988. 
Justifica l'aparició d'aquesta Llei el difí
cil moment econòmic que representa la 
dècada dels vuitanta, que suposa una 
terciarització de la societat i, com a 
conseqüència, un augment de la compe
tència deslleial. El contingut de la Llei 
està inspirat en les normatives de la 
CEE al respecte. 
Capítol 1: Disposició preliminar 
- Ambit d'aplicació: 
Venda no sedentària, venda domiciliària, 
venda en rebaixes, venda en liquidació i 
venda de saldos. 
Capítol I 1: La venda no sedentària 
- Definició: 
És la venda realitzada per comerciants, 
fora d'un establiment permanent, de 

Foto 5: Les associacions de comerciants es dediquen sovint a promoure els seus carrers (Foto: autor) 

forma habitual, periòdica, ocasional o 
continuada, en els perímetres i llocs 
autoritzats. 
-Autorització: 
Correspondrà als respectius ajuntaments 
autoritzar, mitjançant llicència, la venda 
no sedentària als llocs on s'hagi de desen
volupar, i assenyalant prèviament l'espai 
a ocupar per cada comerciant. 

.Els criteris a seguir per donar els permi
sos: nivell d'equipament comercial de la 
zona, l'adequació de la venda a l'estructura 
de consum de la població, l'autorització no 

podrà ser superior a 1 any, i serà personal 
i intransferible, però exercible pel cònjuge, 
fills i treballador~ a compte del titular. 
-Ubicació: 
Annexos a mercats sedentaris, mercats 
periòdics, productes estacionals, ins
tal·lats a la via pública, camions-tenda a 
zones amb insuficients equipaments. 
Aquest Decret de la Generalitat ha que
dat recentment anuHat per sentència del 
Tribunal Suprem, atenent el recurs inter
posat per equiparació al vigent a l'Estat 
Espanyol. 
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- Requisits dels comerciants: 
Alta en l'epígraf corresponent a la Lli
cència Fiscal, alta en el règim de la Segu
retat Social corresponent, complir els 
reglaments de venda dels productes, els 
comerciants estrangers hauran d'acredi
tar permís de residència i treball, autorit
zació municipal i satisfer tributs de les 
ordenances municipals. 
-Desenvolupament de la venda: 
En llocs desmuntables o transportables, 
que reuneixin les condicions higiènico
sanitàries corresponents. Està prohibida 
l'exposició de productes al terra. Els 
agricultors podran efectuar venda dels 
seus propis productes, prèvia autoritza
ció municipal. Correspon als ajunta
ments vigilar el desenvolupament de la 
venda i exercir la potestat sancionadora. 
Capítol III: La venda domiciliària 
- Excepcions: 
No es considera venda domiciliària la 
venda per correspondència o el reparti
ment de productes adquirits a establi
ments comercials . 
- Requisits dels empresaris comercials de 
venda domiciliària: 
Alta en l'epígraf corresponent a la llicèn
cia fiscal, complir la reglamentació refe
rida als productes en venda. Els empresa
ris estrangers: hauran d'acreditar el per
mís de residència i de treball, inscripció 
en el Registre d'Empreses de Venda 
Domiciliària que a tal efecte es crea al 
Departament de Comerç. 
Capítol IV: La venda a pèrdua 
- Definició: 
Quan el preu de venda és inferior al preu 
de compra. La venda a pèrdua, en l'àmbit 
territorial de Catalunya, només podrà 
efectuar-se en rebaixa, liquidació i saldos. 
Capítol V: La venda en rebaixa 
-Preu: 
Hi haurà de constar, obligatòriament, el 
preu habitual i el preu rebaixat. 
-Períodes de rebaixes: 
Del 7 de gener al20 de febrer i del 15 de 
juliol al 31 d'agost. Aquests períodes 
poden ser modificats pel Departament de 
Comerç per sol·licitud de gremis o asso
ciacions de comerciants, previ informe 
de la Cambra de Comerç. 
- Excepcions: 
Queda prohibida la venda en rebaixes de 
productes deteriorats. 
-Publicitat: 
Serà en els vuit dies abans de la rebaixa, i 
només es podran fer ofertes finals en els 
deu últims dies. 
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Capítol VI: La venda en liquidació 
-Autorització: 
Tancament parcial o total del negoci, 
transformació substancial del' negoci, 
venda de l'stock heretat del comerciant 
difunt, en casos de força major. 
-Període: ' 
En qualsevol època de l'any, prev1a 
comunicació al Departament de Comerç, 
amb antelació d'un mes. 
-Publicitat: 
No podrà fer-se pública fins vuit dies 
abans. 
Capítol VII: La venda de saldos · 
-Autorització: 
Productes que no poden sortir al mercat 
per haver perdut actualitat, productes 
defectuosos. 
-Comercialització: 
Separada ·de la venda habitual, caldrà 
comunicar-ho al Departament de 
Comerç amb una ante~ació de set dies. 
Capítol VIII: Infraccions, sancions. i pro
cediment 
-Venda no sedentària: 
Quan s'efectuï fora dels perímetres auto- · 
ritzats, quan la venda l'efectuïn persones 
no autoritzades, quan el lloc no reuneixi 
les condicions higiènico-sanitàries, quan 
no exhibeixi autorització. 
-Venda domiciliària: 
Sempr~ que sigui efectuada per empreses 
no inscrites al registre, quan les ofertes 
s1gum enganyoses, quan no exhibeixi 
autorització. 
-Venda a pèrdua: 
Quan no segueix allò establert per la 
Llei. 
- Ven des en rebaixa: 
Preus enganyosos o que portin a la con
fusió, per efectuar-les fora de temporada, 
per oferir productes no exposats ante
riorment. 
-Venda en liquidació: 
Per efectuar-se en terminis superiors als 
establerts, per efectuar-se sense permís, 
per publicitat fora de termini legal. 
-Venda de saldos: 
Quan no s'exhibeixi l'autorització, quan 
no es diferenciï de la venda habitual, 
quan es venguin articles no catalogats 
com a saldos. 
Per infraccions lleus: fins a 100 000 pesse
tes, quan no s'observin les disposicions de 
la Llei, sense repercutir econòmicament. 
Per infraccions greus: de 100 000 a 
2 500 000 pessetes, reiteració d'infrac
cions lleus, quan hi hagi repercussions 
econòmiques. 
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Per infraccions molt greus: de 2 500 000 
a 1 O 000 000 pessetes, transcendència 
social, comportament especulatiu, quan
tia de l'operació i el benefici. A més, 
podrà decretar-se el tancament temporal 
o definitiu de l'empresa. 
A les disposicions transitòries s'assenyala 
que els ajuntaments tindran quatre mesos 
per a redactar els reglaments; els ajunta
m,ents hauran de comunicar, en quatre 
mesos, els llocs habituals de venda; els 
ajuntaments hauran d'enviar, en quatre 
mesos, la llista d'autoritzacipns de ven
des a la via pública. 

El Decret 154/1985 de 6 de juny 
pel qual es regulen els horaris 
comercials 

Publicat pel Departament de Comerç, 
Consum i Turisme, és el primer regla
ment que regula els horaris comercials a 
Catal~nya, i dóna resposta a les sol-lici
tuds per part de les associacions de 

· comerciants, per tal d'evitar una com
petència "deslleial" en matèria d'hora
ris. La Generalitat preveu, en aquest 
decret, que el compliment d'aquests 
horaris per part dels establiments 
comercials, serà competència de l'ajun
tament de cada municipi. 

llei 3/1987 de 9 de març 
d'equipaments comercials 
La Llei 3/1987 d'Equipaments Comer
cials ve a omplir el buit legislatiu sobre 
matèria de comerç a Catalunya. 

El seu redactat comença fent una valo
ració del comerç català i de la necessitat 
d'un disposició reguladora dels equipa
ments comercials. Reconeix que no exis
teixen precedents en l'ordenament jurí
dic, i la cataloga com a norma ex novo de 
l'ordenació del comerç. 

Existeix, però, un precedent, el del Pla 
Especial de l'Equipament Comercial Ali
mentari a la Ciutat de Barcelona, publi
cat al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 130, de data 31 de maig del 1986, 
segons acord de la Comissió de Govern 
de l'Ajuntament de Barcelona del 8 de 
maig del mateix any. Aquest Pla és un 
primer intent de regulació dels equipa
ments comercials, tot i que es limita a 
l'àmbit del comerç alimentari de la ciutat 
de Barcelona. 
Els objectius que es marca són, bàsica
ment, dos : modernitzar les estructures 
comercials i defensa del consumidor i 
orientació cap a una ordenació dels equí-
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paments que permetin la lliure elecció de 
compra. 
A l'hora de fixar quin serà l'àmbit d'apli
cació de la Llei, aquesta es veu obligada a 
realitzar una catalogació dels diferents 
tipus de comerços. 

Al respecte, el seu article 2, apanats 2.1. 
i 2.2., fa una descripció i classificació dels 
establiments comercials, que poden ser: 
- Pel tipus de venda: a l'engròs i al detall. 
- Pel seu caràcter: individual i col· lectiu. 

Hom considera establiments col-lec
tius els punts de venda integrats en un 
conjunt, dins un mateix recinte. Aquesta 
Llei considera establiments col·lectius : 
Mercats Municipals, Llotges, Centres de 
contractació amb presència física de mer
caderies, Mercats a l'engròs i al detall. 

Aquest apanat és ambigu pel que fa a la 
definició de les galeries comercials, tant 
d'alimentació com les no alimentàries. 

S'aprofita aquest apartat per comparar 
el redactat de la Llei amb l'anteriorment 
esmentat (PECAB), que classifica els 
establiments segons aquests criteris: 
Establiments agrupats: Mercats munici
pals. Galeries d'alimentació. 

Cal recordar que el PECAB és una 
normativa específica del Comerç Ali
mentari . 

Pel que fa als establiments individuals, 
la Llei 3/ 1987 no fa cap classificació 
d'aquests , pel que hom pot pensar que 
són orientatius els que defineix el 
PE CAB. 
Establiments individuals : 
- Especialistes 
- Polivalents: tradicionals, polivalents 
(autoserveis: fins a 119m2 de superfície, 
superserveis: de 120 a 399 m2, super
mercats: de 400 a 2 500m2) , hipermer
cats : de més de 2 500 m2 i complexos 
comercials (grans magatzems: de més 
de 1 O 000 m2, magatzems populars de 
menys de 10 000 m2). 

La manca de concreció de la Llei 3/ 1987 
sobre aquestes definicions fa pensar que 
està previst redactar els corresponents 
decrets que la desenvolupin en tots els 
apartats . 
-El planejament urbanístic: 
El planejament urbanístic en matena 
d'equipaments comercials haurà de tenir 
en compte: 
-El que afecta als consumidors: La inter
relació entre hàbitat i equipament comer
cial. Les necessitats de compra dels con
sumidors. Les necessitats primàries dels 
consumidors hauran de reunir les condi-

Foto 6: La renovació és una de les necess itats del comerç actual per tal de mantenir els nivells de benefici (Foto: autor) 

dicions de proximitat, accessibilitat 
comoditat. 
-Sobre les reserves de sòl : 
L'equipament comercial públic necessa
ri. L'espai destinat a grans centres 
comercials en funció de les necessitats de 
la població. 
La intervenció municipal: caldrà que la 
Comissió Territorial d'Equipaments 
Comercials emeti un informe sobre les 
reserves de sòl per a l'equipament comer
cial públic i grans centres comercials, 
segons l'audiència de cada municipi. 

L'Administració actuant i els particu
lars podran elaborar plans especials 1 

previ informe preceptiu de la Comissió 
Territorial d'Equipaments Comercials2, 

on s'exposarà l'aprofitament de l'ús de 
les reserves de sòl. 

Els ajuntaments, segons l'article 8 
d'aquesta Llei, en l'exercici de les seves 
competències en l'ús del sòl hauran 
d'adequar-se al redactat d'aquesta Llei. 

Es podria resumir aquest apartat dient 
que la intervenció municipal és efectiva 
(és a dir, que té participació), però és 
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secundària, ja que s'ha d'adaptar als 
informes emesos per la Comissió Terri
torial d'Equipaments Comercials, que és 
l'òrgan supramunicipal creat als efectes 
d'aquesta Llei. 

Requisits per a obrir un establiment 
comercial: 

En els articles 9, 1 O, 11, 12 i 13 la Llei 
regula l'obertura indiscriminada d'esta
bliments comercials, i assenyala els 
requisits que aquest nou negoci ha de 
presentar: la llicència d'obertura. 

L'expedició d'aquesta llicència haurà 
de tenir en compte els requisits dels dife
rents tipus genèrics d'establiments 
comercials, d'acord amb la reglamentació 
que estableixi l'Administració de la 
Generalitat, que haurà d'especificar les 
característiques tècniques i el nivell de 
professionalitat del titular i l'informe 
favorable de la Comissió Territorial 
d'Equipaments Comercials, que basarà el 
seu dictamen segons aquests criteris: 
Localització de l'establiment, precisió de 
l'ocupació del sòl en un pla especial de 
l'ajuntament, l'accessibilitat en relació 
amb els mitjans de transport, les càrre
gues específiques per a la coHectivitat, 
els efectes sobre el nivell d'ocupació en la 
zona d'influència comercial, l'aportació a 
la millora de les estructures comercials de 
la zona i els criteris del programa 
d'orientació per a l'equipament comer
cial, si n'hi ha. 

No cal dir que aquests criteris assenya
lats per la Llei són un bon punt de con
flicte quan es planteja la ubicació d'algun 
establiment, en concret, d'un hipermer
cat. El cas que es mostra en aquest article 
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sobre la instal·lació d'un hipermercat a 
Montigalà (Badalona), és només un dels 
diversos exemples.3 

- Els articles 14, 15 i 16 estableixen : 
El recurs que pot presentar l'interessat 
davant el conseller de Comerç, Consum i 
Turisme (recurs d'alçada), en el cas que 
l'informe fos negatiu. El programa 
d'orientació dels ajuntaments sobre equi
pament comercial, seguint criteris urba
nístics, d'hàbits de compra i consum, i de 
nivell d'oferta comercial de la. zona. 

També cal destacar el redactat dels 
articles 17, 18 i 19, que fan referència a 
les característiques que serveixen per a 
classificar els establiments comercials. 
Aquests articles desenvolupen l'article 2 
de la Llei, que fa referència a l'àmbit 
d'aplicació dels establiments comercials. 
Els criteris diferenciadors dels comerços 
seran: l'assortim ~jflt, la tècnica de venda, 
la superfície, el nivell de servei, la localit
zació, la promoció pública o privada. 
-Pel que fa a les Comissions Territorials 
d'Equipaments Comercials: 
Cal consultar el Decret 138/ 1987 de 9 
d'abril. 

Actualment, la Llei d'Equipaments 
Comercials, és la normativa bàsica del 
comerç de Catalunya, a la qual s'han 
d'adaptar tots els plans especials dels 
mumc1p1s. 

Notes 

I. Per exemple, el PECAB (veure apartat sobre 
les Comissions Territorials d'Equipaments 
Comercials sobre l'àmbit d'aplicació). 

2. Veure apartat 7. 
3. Veu re annexos : notes de premsa. 
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Com a conseqüència d'aquesta Llei, es 
publica el Decret 139/ 1987 de 9 d'abril, 
pel qual es constitueixen les Comissions 
Territorials d'Equipaments Comercials, i 
s'estableix el seu funcionament. És, sens 
dubte, l'òrgan que decideix sobre la 
regulació del comerç, i està integrat per 
representants de l'Administració, de les 
Cambres de Comerç, Indústria i Nave
gació, de les organitzacions de comer
ciants més representatives i de les asso
ciacions de consumidors. 
- To ta la legislació posterior a la Llei 
d'Equipaments Comercials fa referència 
a la modernització i posada al dit del 
comerç, mitjançant programes d'ajudes i 
subvencions. Així, trobem que: 
L'any 1987 es publica el Decret 122/ 1987 
del Departament de Comerç, Consum i 
Turisme, pel qual s'estableixen el proce
diment i les característiques per al finan
çament d' inversions destinades a la 
modernització i la racionalització del 
Comerç. És el conegut programa FIEC 
(Finançament d'Inversions als Equipa
ments Comercials). 
L'any 1988 es publica l'Ordre de 10 de 
febrer, per la qual s'estableixen els criteris de 
distribució i procediments per a la conces
sió de subvencions en el marc de la política 
de promoció comercial per a l'any 1988. 

Ha començat, definitivament, una 
nova etapa per al comerç de Catalunya. 

Data de recepció de l'original: 05.89 

Núria Lazaro i Goya 
Llicenciada en Geografta 

Estudiant del Tercer Cicle 
Departament de Geografia Humana 

Universitat de Barcelona 
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EL COMERÇ A SAN MARINO: 
UNA PRIMERA APROXIMACIÓ 

La República de San Marino es troba situada en el 
cor d'Itàlia, entre les regions d'Emilia-Romagna i les 
March e. Amb un territori de 61,196 km2 i un períme
tre de prop de 31 km, és un dels Estats més petits 
d'Europa, i l'únic país no marítim d'aquest continent 
que és unifronterer, és a dir que es troba enclavat din
tre un altre país, en aquest cas d'Itàlia. Aquest fet, que 
s'emmarca dins els aspectes que estudia la Geopolítica, 
juga un paper important en el desenvolupament gene
ral de San Marino a causa dels condicionaments que 
comporta la seva localització. Un cas similar, en 
aquest sentit, al de San Marino podria ser el de Leso
tho, a l'interior de Sudàfrica. 

La complexitat de les circumstàncies que identifi
quen la història d'aquella República, la més antiga del 
món, han de fer-nos entendre les distintes respostes, 
socials, econòmiques i polítiques, que el poble sant
marinès ha hagut de desenvolupar per poder mantenir 
la seva identitat davant la potència estatal q~e el cir
cumda. Aquesta complexitat obliga a un doble esforç 
internacional: la constant relació bilateral amb Itàlia i 
la consolidació de la seva personalitat a l'escena inter
nacional. D'aquí es pot entendre la seva gran tradició 
diplomàtica, i les proves més fefaents són la seva exis
tència ininterrompuda des del segle III de la nostra era 
i el fet que avui formi part, d'una o altra manera, de 
diferents organismes internacionals. És aquest esforç 
el que evita l'aïllament diplomàtic, com passa a d'altres 
microstats. Aquest article, però, no vol aprofundir en 
aspectes geopolítics, sinó en una de les formes que els 
santmarinesos han utilitzat per al seu desenvolupa
ment econòmic, potser una de les més importants: el 
comerç. En aquest sentit es pot observar com el sector 
terciari, en general, ha assolit una importància creixent 
al llarg de la segona meitat del segle XX, i segons es 
desprèn dels estudis de Pier Paolo Guardigli aquest 
efecte està relacionat amb l'increment del turisme 
(GUARDIGLI, 1988). 

El comerç, una de les vies d'explotació econòmica 
de San Marino, s'aprofita, en part, de la situació de la 
República al costat d'un dels punts turístics més 
importants de l'Adriàtica: la ciutat de Rimini. Així 
mateix, la singularitat històrica d'aquest país i els seus 
monuments s'han convertit en una font d'ingressos 
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considerable per l'atracció que exerceixen sobre el 
turisme. Com és ben sabut, principalment pels col-lec
cionistes de segells, San Marino ha estat i és encara un 
important editor d'aquest tipus de timbres, amb una 
qualitat excepcional que ha captivat molts afeccionats 
a la filatèlia. 

L'atractiu de San Marino per als visitants estran
gers ha afavorit l'aparició d'un comerç dedicat al turis
me, que es concentra en diversos punts del territori i es 

Mapa 1: Font: Aunuario Statistico. 1981-84 Demografiche, pg. Territorio 2 
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Foto 2: La silueta del castell de San Marino presideix el paisatge més típic de la República 

barreja amb el comerç tradicional d'abastiment de la 
població. La localització de les activitats comercials, 
així com algunes referències a la seva evolució, és el 
tema del present article, en un intent d'analitzar l'em
premta que ha deixat en el territori, sense entrar en 
massa detalls sobre les condicions i la qualitat dels 
establiments comercials. 

Aquest treball es basa en el1° Censimento Gene
ra/e del Commercio que, realitzat per l'Vfficio Statale 
di Statistica de San Marino l'any 1975, va ser publicat 
el novembre del 1978. Malgrat que San Marino ha 
experimentat canvis força importants en el seu desen
volupament en els darrers deu anys, cal considerar que 
les dades que aporta el cens són prou vàlides per a rea
litzar una aproximació al San Marino de fa quinze 
anys i per comprendre també, en bona part, com és 
avui. De tota manera, hom ha utilitzat altres fonts 
complementàries mé~ actuals, encara que no tan com
pletes com el cens, a les quals es fa referència al llarg de 
l'article. 

(Foto: autor) 

El territori 
El territori santmannes es troba dividit en nou 

castelli, que poden entendre's com l'equivalent dels 
nostres municipis. El cens, però, es basa en una altra 
divisió territorial, en la qual es fonamenta el recull de 
dades dels censos que es van realitzar en la dècada dels 
setanta. L'activitat desenvolupada pel Govern santma
rinès deixa entreveure l'interès específic que havia 
posat en el territori i en les diferents activitats que s'hi 
desenvolupen. Les divisions que serveixen de base a 
l'anàlisi són les realitzades pel propi Govern, anome
nades settori topografici, 1 descrits en el cens com uns 

Nota 

1. La subdivisió en sectors topogràfics, efectuada l'any 1976 en ocasió del 5• 
Censimento delia Popolazione, ha estat aprovada per la llei núm. 74 del26 
de setembre del1980 e rispecchia la nova configuració del territori determi
nada de manera irreversible dallo sviluppo edilizio e stradale. Aquesta ada
ració apareix a: Annuario Statistico. 1981-1984-Demografiche, del Centro 
Elaborazione Dati e Statistica de la República de San Marino, pàgina 2. 

R.C.G. n ° 10 · octubre 1989 ·volum rv 



D Menys de 313'4 habitants 

D De 313'5 a 626'8 habitants 

D De 626'9 a 940'2 hal>t.,.s 

Mapa 2, Mapa de població. 

D 1 000 habitams 

Font : 5° Censimiento Generale delia Popolazione. 15 de juliol del 1975 

sectors que comprenen un o més centres habitats o bé 
nuclis de població i cases disperses circumveïnes que 
depenen d'un centre o graviten sobre ell. Els seus con
fins no sempre corresponen als dels castelli. Hi ha 
zones que formant part d'un castella graviten sobre un 
altre centre, i d'altres que han constituït nous sectors 
topogràfics amb el pas del temps, demostrant una 
certa activitat i una dinàmica prou important. 

En conjunt, els sectors topogràfics són quinze, tal 
i com mostra el mapa 1, on es poden comparar els seus 
límits aproximats amb els dels castelli. Cal tenir en 
compte la distribució de diversos elements naturals o 
humans en el territori que ajuden a explicar la forma
ció dels centres dels sectors topogràfics, entre els quals 
destaca el mont Titano, de 739 m d'altitud. Al vessant 
sud-oest del Titano s'alça la ciutat de San Marino, 
capital de la República, que aprofita el pendent més 
suau de la muntanya per distribuir els seus carrers. El 
vessant nord del Titano forma una paret rocosa al peu 
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de la qual hi ha la ciutat de Borgo Maggiore, que ha 
desenvolupat tradicionalment la funció de mercat al 
llarg de la història santmarinesa. Per altra part, la cons
trucció de l'autovia que uneix San Marino amb Rími
ni, a 20 kms, en la costa adriàtica, ha desencadenat un 
seguit de canvis en el territori, de manera que avui el 
turista que vol visitar la capital pot arribar-hi pràctica
ment sense que hagi de travessar l'interior dels altres 
nuclis de població. A l'entorn d'aquesta autovia s'han 
anat localitzant un seguit de noves activitats, com el 
nou hospital general, i ha esdevingut l'eix vertebrador 
d'una part important de les activitats econòmiques. 
Així, no ha d'estranyar que els dos centres principals 
tocant amb la frontera italiana al nord, Dogana i Serra
valle, i principalment aquest últim, hagin pogut expan
dir-se, formant un mateix sector topogràfic, que 
aplega el major nombre de població i una alta concen
tració d'activitats econòmiques. 

Malgrat la importància que tenen per a San 
Marino les altres vies de connexió amb Itàlia, són molt 
menys freqüentades i no han desenvolupat una activi
tat econòmica tan considerable com la primera. Pre
nent el Titano com a principal punt de referència, el 
territori de San Marino ofereix dues regions ben con
trastades: el vessant nord-oriental, amb un intens 
aprofitament del terreny per al desenvolupament de 
diverses activitats econòmiques, i el vessant sud-occi
dental, més muntanyós, dedicat a activitats econòmi
ques més tradicionals. Mentre que la primera d'aques
tes regions es beneficia de l'existència de l'autovia, que 
es converteix en un eix de comunicació vital per al 
territori, la segona resta desconeguda pel turisme, amb 
una evolució econòmica molt diferent del nord del 
país. Aquestes dues regions apareixen diferenciades en 
tots els aspectes d'anàlisi, malgrat que· es detecten 
alguns sectors topogràfics que trenquen l'homogeneï
tat de cada una d'elles . Així, hi ha sectors que malgrat 
estar ubicats a la plana semblen no participar tan 
directament del desenvolupament general d'aquesta 
zona, o a la inversa. 

El centre polític i econòmic estableix unes rela
cions de centre-perifèria amb la resta del territori . Els 
sectors de Città, Dogana-Serravalle i Borgo Maggiore 
destaquen per damunt els altres en l'activitat comer
cial, malgrat que en alguns tipus de comerç hi ha altres 
sectors que presenten una activitat considerable ; en 
aquest sentit cal citar els sectors de Murata, annex a la 
capital, o Fiorentino, que destaca com el centre més 
actiu del sud del país. 

La població 
El mapa 2 mostra la distribució de la població en 

xifres absolutes i la densitat relativa. Pot observar-s'hi 
una clara irregularitat en el repartiment territorial, 
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amb uns sectors topogràfics que presenten una gran 
concentració i d'altres que mantenen una densitat i 
unes xifres absolutes molt baixes. La població es con
centra a les zones econòmicament més actives. Així, el 
sector de Serravalle i Dogana és el més poblat, seguit 
pel de la capital i el de Borgo Maggiore, mentre que a 
la resta els índexs de població són molt menors . En 
principi, pot observar-se que els principals centres de 
poblament de San Marino són els més desenvolupats 
comercialment, la qual cosa no ha d'estranyar, però 
també es veu que la posició dels centres comercials 
menys importants varia segons l'oferta o el tipus de 
comerç de què es tracti . Cal esmentar que les darreres 
tendències poblacionals apunten a una disminució de 
la població de la capital de la República i un augment 
en altres sectors del nord, segons que es desprèn de les 
darreres dades demogràfiques de què es disposa. Així, 
Dogana-Serravalle, amb 5 001 hab. el 1975 (5 596 hab. 
el 1986 ), es mostra com un dels sectors més actius de 
l'economia santmarinesa, i ha mantingut un increment 
de població considerable en relació als altres nuclis del 
territori. Un exemple d'aquest creixement és el fet que 
és en aquest sector on s'ha edificat més entre 1960 i 
1975.2 Contrasta amb aquesta situació el sector de Fal
ciano, fronterer de Dogana-Serravalle, que conté 
escassament 517 ha b. (799 ha b. el 1986 ), i amb una 
minsa activitat terciària. 

Els sectors més poblats l'any 1975, a part del 
mencionat anteriorment, són el de Città i el de Borgo 
Maggiore, amb 3 328 i 2 575 hab., respectivament (2 827 
i 3 114 hab., respectivament, el 1986 ). La influència de la 
concentració d'activirats polítiques i administratives, 
així com ser el principal punt d'atracció del turisme, 
no ha impedit que la capital perdés un nombre impor
tant d'habitants. Borgo Maggiore, en canvi, ha incre
mentat la seva densitat d'una manera considerable. 

Al sud de la capital es concentren dos sectors amb 
una certa quantitat de població, els quals constituei
xen, en relació al territori estatal, un eix que va de nord 
a sud. Així, els sectors topogràfics de Murata, dins el 
castella de la capital, i de Fiorentino concentren 1 009 
i 1 172 habitants, respectivament (1 475 i 1 406 hab., 
respectivament, el 1986 ), essent els únics, juntament 
amb Domagnano, que superen el miler d'habitants. 
D'aquesta manera, i pel que fa referència a la població, 
pot parlar-se de dues franges de màxima concentració. 
Una al nord, amb el centre als sectors de Dogana i 
Serravalle, al qual queda adscrit el de Domagnano, i 
una altra al centre i sud, on se situen els centres de 
Città i Borgo, amb els sectors de Murata i Fiorentino 
com a centres secundaris. La resta dels sectors topogrà
fics ofereix concentracions inferiors al miler d'habi
tants ; només destaca el de Fiorina, amb 756 (1 095 hab. 
el 1986 ). Cal mencionar els sectors de Vento so i 
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Mapa 3: Empreses per sector topogràfic i classe d'activitat . 
Font : Censimiento Generale del Commercio 

Acquaviva, amb 306 i 401 hab., respectivament (324 i 
474 hab., respectivament, el 1986), com els menys 
poblats del territori santmarinès. 

El comerç i la seva distribució 
En l'anàlisi de l'activitat comercial hom intenta 

establir una relació constant entre els diferents tipus de 
comerç, els sectors on s'ubiquen i la seva població. És 
a dir, s'intenta observar una relació entre la localitza
ció comercial i la de la població, per valorar de quina 
manera l'activitat econòmica ha actuat en el territori 
d'aquesta petita República. Per aquesta raó han estat 
elaborats un seguit de mapes de les distintes activitats 

Nota 

2. En aquest sector es va construir el 27,38% del total edificat del territori, 
xifra que dobla àmpliament els altres sectors topogràfics, segons dades 
extretes delJ• Censimento Generale Edilizio del30 de novembre del 1976. 
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Mapa 4: Éstabliments de venda al major a San Marino 
Font: Censimiento General e del Commercio. 1 S de juliol del 1975 

comercials, segons els tipus de comerç que hi havia a 
San Marino, així com un mapa d'algunes de les activi
tats terciàries complementàries del comerç. Amb 
aquesta anàlisi hom podrà diferenciar quins són els 
punts d'abastiment de la població, i quins són els sec
tors que es veuen influenciats pel turisme en el desen
volupament del seu comerç. 

Observant aquests mapes es troba una primera 
confirmació, a nivell general, de les hipòtesis planteja
des en iniciar aquest article. Entre elles, cal recordar el 
paper que ha jugat l'autovia que uneix San Marino 
amb Rimini, així com l'atracció que ofereix la capital i 
el paper que segueix desenvolupant l'antic nucli 
comercial de Borgo Maggiore, a l'altra banda del Tita
no. En acabar l'article s'apuntaran també algunes con
clusions a les que es pot arribar amb l'anàlisi efectua
da, tot i recordant que es tracta d'un estudi només 
superficial d'algunes de les dades que ofereix el cens 
comercial del 1975. Cal ser conscient que les dades 
recollides en aquest cens són força valuoses per a una 
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anàlisi amb major profunditat, amb altres connota
cions com poden ser les referents a la tipologia de les 
botigues, el nombre de treballadors o altres aspectes 
imprescindibles per a un coneixement més profund 
del comerç santmarinès. 

La localització dels establiments comercials es 
representa en el mapa 3, on s'observa una distribució 
desigual en el territori. Alguns sectors topogràfics 
mostren una gran concentració, al contrari que d'al
tres, els quals tenen un nombre poc elevat d'establi
ments comercials. Entre els sectors que concentren un 
major nombre de botigues destaquen els de Dogana
Serravalle, Borgo Maggiore i, principalment, el de la 
capital. Aquests tres sectors conformen els veritables 
centres comercials del territori de la República, men
tre que els sectors de Murata, Gualdicciolo, Doma
gnano i Fiorentino es mostren com a sectors secunda
ris pel que fa a aquesta concentració, molt allunyats 
dels primers. Per últim, cal destacar els sectors de Fal
ciano, Fiorina, Cailungo, Ventoso, Acquaviva, Chie
sanuova, Faetano i Montegiardino, com a sectors 
topogràfics que per la seva escassa dedicació al 
comerç contrasten amb l'activitat que desenvolupen 
els seus veïns. En aquests sectors el nombre d'establi
ments és poc important, tant pel que fa referència a la 
resta dels sectors com pels habitants que tenen. En 
aquest mapa apareix, doncs, la conformació d'un eix 
territorial en relació al comerç; eix que segueix 
d'una manera fidel l'assenyalat en parlar de la pobla
ció. Cal destacar Gualdicciolo, sector allunyat 
d'aquest eix, però que ha assolit una importància 
considerable en el conjunt de San Marino, si més no 
com a centre secundari. 

En la taula 1 poden observar-se els índexs que 
s'estableixen en relació al nombre d'habitants per esta
bliment segons els diferents sectors topogràfics, on es 
pot advertir una gran diferència territorial. 

Sector Tipus Nombre 
Habitanl5 

Habitanls 
de comerç d'eslabllmmu per eslabllmmt 

A.Falciano 4 7 517 73,8 
B. Dogana-Serravalle 9 179 5 001 27,9 
C.Fiorina 5 20 756 37,8 
D.Domagnano 4 26 1046 40,2 
E. Cailungo 3 8 630 45,0 
F. Ventoso 3 3 306 102,0 
G.Gualdicciolo 8 21 635 30,2 
H.Acquaviva 4 9 401 44,5 
I. Borgo Maggiore 6 106 2 575 24,2 
L. Cinà 6 420 3 328 7,9 
M.Faetano 4 11 695 63,1 
N.Murata 7 26 1009 38,8 
O. Fiorentino 5 29 1172 40,4 
P. Chiesanuova 3 8 554 69,2 
Q.Montegiardino 9 524 58,2 

Taula 1: Comerç per tipus, nombre d'establiments i habitants de cada sector topogràfic 
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L'oferta comercial de la capital de la República 
destaca considerablement per damunt els altres sectors 
topogràfics, amb una botiga per cada 7,9 hab. Per altra 
part, cal destacar també Borgo Maggiore, que apareix 
com el segon centre més abastit, Dogana-Serravalle i 
Gualdicciolo, com a centres secundaris si es té en 
compte la capital, i la diferència que s'estableix amb la 
resta dels sectors, principalment amb Ventoso, que 
apareix com el sector menys abastit. En conseqüència, 
pot reafirmar-se l'existència d'uns centres territorials 
que concentren la major part de l'activitat comercial, 
polaritzant el territori en tres o quatre centres sobre 
els quals gravita realment la resta dels sectors. Si les 
tendències, difícils de canviar a curt termini, es conso
liden, d'aquí a uns anys potser es podrà parlar de tres 
o quatre sectors topogràfics, en lloc dels quinze que 
actualment divideixen el territori. 

El mapa 4 mostra la distribució dels establiments 
que es dediquen al comerç al major, dividits en tres 
branques segons que els productes siguin alimentaris, 
no alimentaris i auxiliars, o industrials no alimentaris. 
En aquest mapa apareix amb més claredat la concen
tració d'establiments en uns sectors i la total inexistèn
cia en d'altres, a~xí com la minsa presència (d'un a qua
tre establiments) en un tercer grup de sectors topogrà
fics. Entre els sectors que destaquen per una major 
presència dels establiments al major es troben els de 
Dogana-Serravalle, amb 21 establiments, i el de la 
capital, amb vint establiments, que queden configurats 
com els dos principals centres de distribució del país, 
mentre que el sector de Borgo és l'únic que concentra 
deu establiments, en un pas intermedi entre els ante
riors i els que en tenen menys. Entre els sectors que 
tenen una minsa representació d'aquest tipus de 
comerç cal destacar els de Cailungo i Fiorentino, amb 
quatre establiments, que es converteixen d'aquesta 
manera en centres menors de distribució. També es 
poden citar els sectors de Fiorina i Murata, amb tres 
establiments cada un, que mantenen una relació de 
proximitat amb els principals centres de distribució. 
Per contra, els sectors de Chiesanuova i Ventoso 
només posseeixen un establiment d'aquestes caracte
rístiques, amb escassa importància pel que fa al con
junt del territori, i els sectors d' Acquaviva, Cailungo, 
Faetano i Montegiardino no en tenen cap. 

En analitzar l'activitat comercial dels establiments 
de venda al major s'observa com es produeixen alguns 
canvis considerables en el territori, malgrat que els dos 
centres principals segueixen mantenint la preeminèn
cia total sobre la resta. Així, a Dogana-Serravalle els 
establiments majoristes de productes alimentaris són 
una mica més de la meitat, la màxima concentració del 
territori estatal; pel que fa als productes industrials no 
alimentaris, destaca la capital. Per altra part, cal consi-

derar el secto_r de Borgo Maggiore, on també domina 
el comerç majorista de productes alimentaris, un cen
tre que cal tenir en consideració en el conjunt del terri
tori. En aquest sentit, la localització del comerç majo
rista ja configura una certa divisió funcional en el 
comerç santmarinès, on els sectors de Dogana-Serra
valle, la capital de Borgo Maggiore es presenten com a 
capdavanters, mentre que els altres tenen una presèn
cia poc significativa, i un tercer grup no intervé en 
aquest comerç. Només Dogana i Serravalle posseeixen 
els tres tipus de productes de distribució al major, amb 
un clar predomini del sector alimentari i una relativa 
importància dels productes industrials no alimentaris . 
En aquest sentit el sector que reuneix aquestes dues 
localitats es configura com el principal centre de distri
bució del país, i segons les tendències observades es 
tracta d'un centre amb una major consolidació. Dels 
altres centres destaquen la capital, amb una més gran 
especialització en el comerç al major de productes 
industrials no alimentaris, que suposa més del75% del 
total dels establiments, i Borgo Maggiore, que sembla 
que es fa ressò del seu passat comercial i mostra una 
especialització dels establiments de comerç al major en 
productes alimentaris, el 90% del total. Dels centres 
menors en la distribució de mercaderies cal destacar 
l'especialització, única en el comerç de productes 
industrials no alimentaris, que té Fiorentino, amb 
quatre establiments dedicats exclusivament a aquest 
tipus de producte, i el cas de Cailungo, amb tres dels 
quatre establiments que posseeix dedicats a la mateixa 
activitat. En aquest sentit cal destacar la importància 
relativa de Falciano, que amb un sol establiment dedi
cat al comerç al major de productes no alimentaris i 
auxiliars presenta el33 % de tot el territori de la Repú
blica. 

Així, doncs, pel que fa als centres de distribució 
de productes, San Marino presenta unes grans desi
gualtats en el seu petit territori, en base a una concen
tració dels centres de distribució. Aquesta desigualtat, 
però, queda fàcilment compensada per la petitesa del 
territori nacional, que representa les dues terceres 
parts del de la ciutat de Barcelona. Aquesta desigualtat 
també s'observa en la localització del comerç al detall, 
on potser la diferenciació entre els diversos sectors del 
territori és menys compensada. 

El comerç al detall 
La localització del comerç al detall no sempre es 

correspon amb la distribució de la població. Seguint 
l'anàlisi de les llicències principals d'obertura dels 
establiments, hom observa unes desigualtats impor
tants en el territori, amb uns índexs d'habitants per 
establiment que oscil·len entre els 114,7 hab. per esta
bliment a la capital i els 116,3 a Dogana-Serravalle fins 
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Mapa 5: Mapa d'establiments alimentaris de venda al detall , per s~cto rs to pogràfics 

als 306 a Ventoso, tal i com s'aprecia en el mapa 5 i en 
la taula 2. Entremig, hi ha una veritable dispersió de 
xifres, d'entre les quals nou sectors estan per sota de la 
mitjana del país, que s'estableix en 170,86 hab. per 
establiment, pel que fa referència als comerços al detall 
del sector alimentari. En aquest sentit pot veure's que 
els sis sectors menys abastits són també els menys 
poblats, llevat dels de Chiesanuova, Gualdicciolo i 
Faetano. Sense entrar en detall en els productes que es 
venen, en alguns d'aquests sectors, com Falciano o 
Cailungo, amb dos i tres establiments, respectivament, 
o Ventoso, amb només un establimeqt, no cobreixen, 
en principi, les necessitats mínimes de la població. Cal 
tenir present que en les dades del cens es tenen en 
compte les llicències principals, però això no impedeix 
que es puguin vendre altres productes bàsics per a la 
manutenció dels ciutadans. 

Pel que fa a la diversitat de les llicències, el cens 
n 'estableix set en l' apartat de venda al detall de pro
ductes alimentaris, i no hi ha cap sector que les tingui 
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Mapa 6: Empreses de venda al detall d'activitats no alimentaries. Selecció d'algunes llicències 
Font: 1 n- Censimiento Generale del Commercio 

totes. Cal assenyalar que en els sectors on hi ha un 
índex menor d'habitants per establiment és on es troba 
també la major diversitat entre les llicències que cons
ten com a principals. Aquests sectors, segons s'ob-

Sector Habitants 
Nombre Habitants 

d'establiments per establiment 

A.Falciano 517 2 258,5 
B. Dogana i Serravalle 5 001 43 116,3 
C.Fiorina 756 4 189,0 
D. Domagnano I 046 8 130,7 
E. Cailungo 630 3 210,0 
F. Ventosa 306 I 306,0 
G.Gualdicciolo 635 5 127,0 
H.Acquaviva 401 2 200,5 
I. Borgo Maggiore 2 575 21 122,6 
L. Città 3 328 29 114,7 
M.Faetano 695 5 139,0 
N.Murata I 009 168,1 
O. Fiorentino 1172 167,4 
P. Chiesanuova 554 138,5 
Q.Montegiardino 524 174,6 

Taula 2 : fndex d'habitants per establiment de comerç al detall en el sector alimentari 
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serva en la taula 2, són precisament els mateixos que 
sobresurten com a centres principals de distribució al 
major. Entre ells, el de Città i el de Dogana-Serravalle 
són els que tenen un índex menor, seguits pel de 
Borgo Maggiore, i corresponen també als sectors on la 
població és més gran. La resta de sectors, on es troba 
una presència molt disminuïda dels diferents tipus 
d'establiment, mantenen una posició intermèdia o per 
sota de l'índex esmentat anteriorment. Cal assenyalar 
el cas del sector de Gualdicciolo, amb una mitjana de 
127 habitants per establiment. En aquest sector des
taca el fet que amb cinc establiments reuneix una 
diversitat considerable, ja que té quatre llicències dife
rents, una menys que Borgo, i dues menys que 
Dogana-Serravalle i Città. Aquest sector, que ja havia 
destacat pel que fa referència als establiments de venda 
al major, es manté com un petit centre comercial pel 
que fa als seus habitants, així com pel que fa als italians 
que hi van a comprar, i ofereix una espècie de contra
punt en el territori, que trenca la total preponderància 
dels tres centres principals. Cal destacar també la 
importància relativa del sector topogràfic de Doma
gnano, que s'estableix com una franja pont entre 
Serravalle i Borgo, o dels sectors de Murata i Fiorenti
no, que apareixen com una prolongació, cap al sud
est, de la concentració de la capital. 

Pel que fa al comerç al detall no alimentari, ja es 
veia en el mapa 3 el pes relatiu que té en el conjunt de 
les activitats comercials en el territori santmarinès, 
amb una presència considerable a gairebé tots els sec
tors, a excepció dels de Chiesanuova i, en certa mane
ra, Faetano i Gualdicciolo, on la diversitat de tipus de 
comerç fa que baixi la seva importància. Per analitzar 
amb més deteniment aquest tipus de comerç hom ha 
seleccionat un seguit de llicències, set en total, que 
volen ser significatives del comerç al detall. La selecció 
s'ha fet una mica aleatòriament, en base a productes de 
consum personal (confecció i peces de vestir, comple
ments personals), instruments per a la llar (mobles, 
articles per a la decoració i electrodomèstics, que a San 
Marino apareixen en la mateixa llicència que els instru
ments musicals) i una llicència significativa per ressal
tar la importància d'un tipus d'establiment d'un sector 
concret: els establiments que gaudeixen d'una llicència 
turística, és a dir que estan destinats a un comerç força 
especialitzat. 

Si el comerç al detall no alimentari és present a tot 
el territori, i amb una incidència especial per damunt 
la resta dels tipus de comerç, en el mapa 6, de localit
zació d'una selecció de llicències, es comprova que, pel 
que fa a les llicències seleccionades, existeix una certa 
concentració en el territori, i degut a la poca presència 
en alguns sectors, hi ha una manca de varietat en els 
productes que s'ofereixen a la venda. En aquest sentit, 

O Bar. Uicència turlstica "B" 

O Hosteria, Alberg , Bar.restaurant 

D Trattoria, Pizzeria, Bar-restaurant 

Mapa 7 : Restauració i allo tjament 

n 5 est.W.iments 

tj 1 establiment 

Font : l tr Censimiento GeneraJe del Commercio 

en els sectors on el comerç al detall no alimentari té 
una menor incidència (mapa 3), entre les llicències 
seleccionades hi ha una manca de diversitat. Cal recor
dar que també en aquestS sectors és on la població té 
un pes menys important en el conjunt del territori. 
Segons els resultats obtinguts, la localització d'aquests 
comerços influeix en el territori; es concentren en la 
capital, el sector de Dogana-Serravalle i el de Borgo 
Maggiore. En aquests sectors la quantitat i la varietat 
de les llicències seleccionades és significativa del que 
ofereixen com a centres de comerç d'importància 
nacional, principalment en els dos primers casos. Per 
altra banda, la llicència turística es concentra en la 
capital, amb una minsa presència en el sector de Borgo 
Maggiore, quatre establiments de 138, destacant la 
importància d'aquests dos nuclis com a localitats de 
concentració de l'atracció d'un cert turisme. El mapa 
ofereix, també, una visió diferent del comportament 
dels que podrien considerar-se com sectors secunda
ris; aquesta alteració, més que en el nombre d'establi-
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ments, pot ser observada en la diversificació dels 
comerços. En aquest sentit destaquen els sectors de 
Fiorina i Domagnano, i també Murata, amb una pre
sència, respectivament, de quatre, tres i tres llicències. 
La resta dels sectors topogràfics té una escassa presèn
cia d'aquests tipus de comerç, tant en el nombre com 
en la diversificació de l'oferta. Aquesta situació es con
firma en analitzar les dades del cens, o en observar una 
mostra major. El comportament d'aquests centres 
considerats menors no està en relació, en principi, 
amb el nombre d'habitants, i si es puguessin trobar 
relacions, caldria establir-les en funció de la proximitat 
dels dos centres principals del comerç santmarinès, 
establerts a tots els efectes. Cal destacar que el sector 
de Gualdicciolo, que fins ara s'havia presentat com un 
centre secundari amb un pes relativament significatiu 
en el conjunt del territori, en parlar del comerç al 
detall no alimentari perd la importància que té en 
altres activitats comercials, i es converteix en un nucli 
depenent dels que destaquen com a principals, a causa 
de la seva escassa activitat. 

Amb l'anàlisi de les dades del comerç al detall dels 
sectors no alimentaris s'observa com es va configurant 
un petit eix central que abasta tota la República de 
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Foto 4: Masses de 
turistes envaeixen 
als macins, els 
costeruts carrers 
de la Città, 
vi talitzant el seu 
comerç 
(Foto: 
Lluís Mallart) 

nord a sud. Entre els sectors de Dogana i Serravalle i 
els de la capital i Borgo apareix com un petit pont for
mat pels sectors de Fiorina, Domagnano i Cailungo, i 
al sud de la capital observem una certa continuació en 
els sectors de Murata i Fiorentino, de manera que s'es
tableix una mena de línia que divideix el país d'est a 
oest. En aquest sentit, la capital esdevé el sector més 
important en el comerç, seguida del sector format per 
Dogana i Serravalle, mentre que el tercer lloc l'ocupa 
el sector de Borgo Maggiore. La resta dels sectors 
mantenen una presència poc activa i gens comparable 
amb la de la capital. Cal assenyalar, però, com algun 
sector participa escassament de l'activitat comercial. 
Hom pot destacar els de Ventosa i Chiesanuova, amb 
un sol establiment, i els d' Acquaviva, Montegiardino i 
Faetano, amb tres establiments. El pes d'aquests sec
tors en l'àmbit nacional és pràcticament imperceptible. 

Pel que fa al comerç, hom pot veure com el mapa 
de San Marino es va transformant d'una manera subs
tancial, principalment els centres secundaris. Mentre 
es conserven uns centres capitals que destaquen a tota 
mena de comerç, al major i al detall, els centres secun
daris no són sempre els mateixos, ja que en uns tipus 
de comerç en destaquen uns que en altres tipus no 
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Sector Habitants 
Nombre Habitants 

d'Csàbllments per Csàbllment 

A.Falciano 51 7 258,5 
B. Dogana i Serravalle 5 001 20 250,0 
C. Fiorina 756 3 252,0 
D. Domagnano 1 046 6 174,3 
E. Cailungo 630 1 630,0 
F. Ventoso 306 
G. Gualdicciolo 635 3 211 
H.Acquaviva 401 3 133,6 
I. Borgo Maggiore 2 575 19 135,5 
L. Città 3 328 76 43,7 
M.Faetano 695 2 347,5 
N.Murata 1009 252,2 
O.Fiorentina 1172 167,4 
P. Chiesanuova 554 184,6 
Q.Montegiardino 524 262,0 

Taula 3: Índex de serveis de restauració i allotjament per sectors 

tenen gens d'importància, o decauen en la importància 
relativa en relació al total del territori. Per altra part, 
els sectors que no presenten cap activitat o molt poca 
són sempre els mateixos, que resten al marge de la 
dinàmica comercial de San Marino, fet que obliga els 
seus habitants a adquirir els productes per satisfer les 
seves necessitats fora del sector on viuen. En aquest 
cas es pot parlar de l'existència d'uns centres que afec
ten tot el territori, i d'una perifèria que gravita al seu 
entorn. La principal via d'unió entre els dos centres és 
l'autovia de San Marino a Rimini, que a més és la uti
litzada per l'entrada dels turistes, als quals es dedica 
una part important del comerç de la capital. 

Serveis de restauració i allotjament 
En el mapa 7 s'observa la localització dels centres 

de restauració i allotjament en les diferents varietats . 
En aquesta ocasió el centre principal, com passa en les 
activitats comercials al detall no alimentàries, és la 
capital, quedant molt per sobre de centres com 
Dogana i Serravalle i el mateix Borgo. A continuació, 
s'estableix una tercera categoria de sectors amb una 
presència considerable en el conjunt del territori, i un 
darrer grup de sectors topogràfics que tenen una pre
sència molt escassa o no en tenen cap. Malgrat que 
aquesta activitat es troba repartida a quasi tot el terri
tori, en alguns sectors no hi trobem hotels ni cap ser
vei d 'allotjament per a la població itinerant. En aquest 
sentit destaca el sector de Ventosa, on no es troba cap 
establiment d'aquestes activitats, com també destaca 
Cailungo, on només n'hi ha un. Per tant, cal conside
rar l'existència d'uns sectors que concentren la major 
part d'una activitat estretament relacionada amb el 
tunsme. 

Els centres de major concentració de serveis són 
precisament els de la capital, Borgo Maggiore i 
Dogana-Serravalle, on arriben els turistes estrangers. 

O ear 
O Hotels 

D Restaurants 

Mapa 8: Restauració i allotjament . 
Font: G uia telefònica 1988 

n 5 establiments 

tj 1 establiment 

És en aquests llocs on es troba el major nombre de 
centres d'allotjament, mentre que en altres sectors del 
territori no n'hi ha, o són escassos. Gràcies a aquest 
mapa hom pot entendre el pes que tenen alguns sec
tors en l'acollida dels visitants de San Marino. Mentre 
que a la capital els turistes són una munió, en temps de 
vacances estivals per exemple, en altres llocs del terri
tori els efectes d'aquestes onades de gent no són per
ceptibles, ni per la seva presència ni per la localització 
de les activitats de serveis relacionades amb ells. En la 
taula 3 s'observa, però, que els índexs no corresponen 
del tot a la realitat, ja que en considerar tots els establi
ments relacionats amb aquestes activitats, sectors que 
tenen un nombre elevat d'habitants presenten un 
índex molt baix en relació a altres sectors on un restau
rant o un bar fan pujar l'índex. Aquest és el cas de 
Dogana-Serravalle, on es troba la segona concentració 
més important d'establiments, però presenta un índex 
molt baix, 250, a causa de la gran concentració de 
població. Cal assenyalar que en aquest sector es con-
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Mapa 9: Activitat auxiliar del comerç 

centren set establiments d'allotjament de persones, 
mentre que en el sector de Domagnano, per exemple, 
només hi ha dos locals per a l'allotjament i l'índex puja 
fins a 174,3. 

En general, es pot tornar a establir la presència 
d'un eix que divideix el territori entre l'est i l'oest. 
Aquest eix concentra el major nombre d'establiments 
dedicats a l'atenció del turisme, fins a la capital, on la 
concentració és impressionant. 

La concentració d'aquests serveis en aquests sec
tors es manté al llarg del darrer decenni, tal i com es 
mostra en el mapa 8, realitzat a partir de la guia telefò
nica de l'any 1987. èal especificar que la guia telefò
nica no és la font més adient per a realitzar aquest tre
ball, però ha semblat que les seves informacions poden 
ser útils per a observar, encara que no sigui del tot fia
ble, l'evolució que s'estableix en el territori. En aquest 
mapa trobem que el mateix eix de nord a sud traçat 
anteriorment s'ha refermat, tant pel que fa al servei als 
habitants de San Marino, com pel que fa als turistes, 
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essent la capital on es manté la gran concentració de 
serveis per al turisme. 

Serveis auxiliars del comerç 
En darrer lloc, es presenta la localització dels ser

veis al comerç com una de les activitats terciàries més 
directament relacionades amb el desenvolupament de 
les activitats comercials. El mapa 9 ofereix una idea de 
la concentració i de l'escassa presència d'aquest tipus 
de serveis en el territori santmarinès. En aquesta anà
lisi no s'hi inclouen les oficines bancàries, que es con
sideren com de serveis a tota la població i no només al 
comerç, que és el que aquí interessa. En la concentra
ció que apareix al mapa s'observa com Borgo Mag
giore és l'únic que té una varietat en aquests tipus de 
serveis, amb una representació de cadascuna de les 
possibilitats que relaciona el cens. Quant al nombre 
d'establiments, destaca el sector de Dogana-Serravalle, 
amb nou, el mateix Borgo Maggiore, amb vuit, i la 
capital, amb cinc establiments dedicats a la compra
venda i gestió immobiliària. En aquest sentit, no ha 
d'estranyar que la concentració aparegui en els matei
xos sectors que esdevenen centres comercials del terri
tori de San Marino, a causa de l'estreta relació d'aquest 
tipus d'activitats amb el comerç. Per altra banda, s'ob
serva un escàs desenvolupament d'aquests serveis en 
una proporció que a priori es presenta ínfima, degut a 
la importància del comerç santmarinès. Aquest fet, i la 
seva ubicació, refermen la idea d'uns sectors capda
vanters que actuen com a centres de tota l'activitat 
comercial del país, destacant els uns per damunt dels 
altres segons sigui l'activitat comercial que s'observi. 
En aquest sentit només varien uns punts de concentra
ció, que en alguns casos és major a Dogana i Serrava
Be, i en altres a la capital, o a Borgo Maggiore. L'inte
rès principal es pot centrar en l'observació dels que 
podríem anomenar centres secundaris, que en certes 
ocasions augmenten el seu paper i en d'altres la seva 
activitat no és ni significativa. 

Conclusions 
La localització de les activitats comercials de San 

Marino permet entendre una part de les funcions que 
es desenvolupen en el territori. L'existència de sectors 
que experimenten una gran concentració comercial, al 
costat d'altres que participen escassament d'aquesta 
activitat, ens permet observar dues qüestions dife
rents. Per un costat, destaca la funció comercial i turís
tica d'alguns punts del territori, i una certa relació 
entre el comerç i les zones més poblades. En aquest 
sentit destaquen els sectors de Dogana-Serravalle, 
Borgo Maggiore i la capital, que actuen com a centres 
principals de la distribució comercial i com a centres 
dinàmics en el territori, almenys pel que fa a aquestes 
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activitats. Al seu costat apareixen altres sectors que 
actuen com a secundaris, dedicats a l'abastiment de la 
població, principalment autòctona, i que en ocasions 
destaquen en algun tipus d'activitat comercial, mante
nint-se, però, com a petits centres en el conjunt de les 
activitats comercials. Aquest podria ser el cas de Gual
dicciolo o de Fiorentino, entre d'altres. Cal observar 
com s'estableix una relació entre els principals centres 
d'abastiment i el nombre d'habitants en aquests sec
tors, relació que no sempre es manté pel que fa als sec
tors que hem qualificat com a centres secundaris. 

Per altra banda, la quantitat de comerços no esta
bleix necessàriament una qualitat en el desenvolupa
ment de l'oferta. L'escassa especialització, la manca de 
grans centres comercials i la gran promoció del 
comerç de tipus turístic no sembla crear una dinàmica 
suficient que afavoreixi l'increment del turisme, al 
qual el comerç podria oferir un complement impor
tant en la seva visita a aquesta petita República. Si el 
comerç santmarinès és important, almenys en alguns 
punts del territori, com la capital, sembla que hauria 
d'oferir un atractiu fonamental en una major especia
lització i qualificació de l'oferta. En aquest sentit, les 
paraules de Pier Paolo Guardigli són contundents en 
afirmar que: l'indiscussa vocazione turística della 
Repubblica di San Marino deve trovare forme de 
riconversione e riqualificazione dell'oferta per tenere 
vivo l'interesse e la curiosità dei potenziali (e dei reali) 
visitatori, vincendo le ingiustificate resistenze che 
spesso oppongono le categorie dei commercianti le qua
li, pur avvedendosi dellento descrecere del jlusso turís
tica, si ostinano a darne le cause alle carenze delle 
sovrastrutture anziché alfa spesso dubbia qualità delle 
offerte (GUARDIGLI, 1988; pàg. 59). 

Per últim, cal assenyalar que l'anàlisi de la localit
zació comercial de San Marino ofereix una aproxima-

ció al coneixement de la dinàmica interna del seu terri
tori que es podria aprofundir amb una anàlisi més 
extensa d'altres elements que configuren la realitat 
territorial. Malgrat l'aparent existència de dos grans 
zones a San Marino, una la dels turistes, l'altra la que 
segueix unes pautes pròpies de desenvolupament, San 
Marino conforma una unitat territorial en la dinàmica 
sòcio-econòmica de l'Estat. Així, doncs, es pot parlar 
de complementarietat en un territori que si bé pre
senta diferències considerables en la repartició dels 
serveis comercials, en analitzar més profundament 
l'agricultura, la indústria, les evolucions de la pobla
ció, entre d'altres fenòmens, han de permetre entendre 
l'espai estatal com un tot, formant un exemple del que 
es pot considerar una ciutat-estat a les acaballes del 
segle xx. 
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EL LLENGUATGE CARTOGRAFIC. 
APROXIMACIÓ METODOLÒGICA 

Tothom és conscient que, en l'actualitat, el debat 
cartogràfic analitza bàsicament els problemes derivats 
o generats al voltant de l'exercici de la mètrica carto
gràfica. No cal fer cap comentari entorn de la impor
tància i relleu d'aquest tema. Tothom coneix, també, 
la necessitat de resoldre el creixent nombre de proble
mes que planteja el cada vegada més elevat grau de 
precisió que exigeix la cartografia actual; especialment 
si hom té present que a les nostres preocupacions clàs
siques s'han afegit les derivades de la cartografia digi
tal, i que aquests problemes de precisió afecten les 
diferents escales. Però, tot i ésser-ne conscient, hom 
creu imprescindible de parlar, en aquest article, d'una 
aproximació metodològica al llenguatge cartogràfic. 

Hom recorda aquelles definicions clàssiques que, 
en parlar de la Cartografia, comencen dient : Cartogra
fia . Art i Tècnica de la representació de la Terra ... En 
rememorar-les, i comparar-les amb l'estat actual, hom 
experimenta un cert temor a perdre de vista aquella 
part que de comunicació i art tenia, i hauria de tenir 
encara, segons el nostre punt de vista, la Cartografia, 
embarcats com estem en la resolució dels aspectes tèc
nics que hi són lligats. De tota manera, l'evolució de la 
tècnica cartogràfica, fonamentalment la de les eines 
que emprem per a la seva confecció, ens mostra noves 
facetes de la Cartografia, alhora que nous mètodes 
d'expressió. Aquesta nova imatge de la ciència carto
gràfica és la que ens ha impulsat a explicar aquí algunes 
reflexions entorn del llenguatge cartogràfic des del 
punt de vista del propi llenguatge. Com que el tema és 
complex, s'han triat tres o quatre valors com a ele
ments de comparança sistemàtica. És a dir, es relacio
narà el comportament d'aquest llenguatge amb parts 
similars que es troben freqüentment en l'Art, la Psico
logia i la Lingüística. A continuació es comenten 
alguns suggeriments sobre la incidència que hi té el 
color i s'acaba proposant tot un esquema de producció 
de llenguatge cartogràfic. 

Com es podrà observar, es tracta, fonamental
ment, d'una anàlisi d'aquelles eines que pot emprar la 
Cartografia per a confegir o per a estructurar el seu 
llenguatge, sense tenir present, directament com a tals, 
les Ciències de la Terra, la Geografia o la Història, tot 
i que moltes vegades aquella sigui vehicle d'aquestes. 
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Abans d'entrar en matèria, cal fer dues puntualit
zacions. D'una banda, aclarir que l'aproximació que 
aquí es fa a una part de l'Art no passa d'ésser això: una 
aproximació, defugint qualsevol intent de dogmatitza
ció. De la mateixa manera que s'efectua una aproxima
ció a un element nou respecte al llenguatge cartogràfic, 
hom es refereix concretament a la informàtica, i s'ana
litza la seva incidència en ell i en el possible nou tipus 
d'estètica cartogràfica. 

D'altra banda, i per tal de cloure aquest preàmbul 
introductori, cal confessar que en aquest article hi ha 
implicada una antiga preocupació, que és la possibili
tat que la Cartografia, a nivell de llenguatge, sigui 
capaç de produir el seu feedback. I tot i que la consta
tació de la comprensió íntegra del llenguatge per part 
de 1'interlocutor1 passa per una tasca d'investigació que 
ultrapassa els límits d'un article, aquesta constatació es 
produirà quan el propi interlocutor vagi confirmant, 
en cada cas, la seva comprensió a partir del principi de 
Saussure en el sentit que cal "estudiar els signes en el 
sí de la vida social "2• 

Els condicionaments cartogràfics 
La Cartografia és una suma de condicionaments 

tècnics i estètics, aquests darrers identificats moltes 
vegades com a simple prolongació, o com a part inte
grant, de l'art de realització del mateix condicionant 
tècnic. Totes dues vies, la tècnica i l'artística o estètica, 
han incidit més o menys en la Cartografia, segons les 
èpoques. Antigament, per exemple, la Cartografia 
idealitzava més les formes i acostumava a cloure les 
cartes amb figures i orles artístiques que les ornaven o 
que afegien suposades informacions marginals (cas 
dels monstres marins). 

Aquestes cartes, però, no es consideren dins un 
llenguatge comú, car cadascuna era en ella mateixa una 

Notes 

I. Al llarg d'aquest article apareix la paraula interlocutor fent referència a qui 
consulta o empra un mapa; és a dir : aquell o aquelles persones que prenen 
part en el diàleg que es genera, o que s'hauria de generar, al voltant del 
mapa, aconseguint d'aquesta manera la retroalimentació (feedback ) de la 
font emissora i tancant, per tant, el circuit. 

2. Ferdinand de Saussure, Curso de lingüística general. Losada. Buenos 
Aires, 1945. 
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obra tancada, i llur llenguatge començava i acabava allí 
mateix. 

L'art en el llenguatge cartogràfic 
Modernament la Cartografia, a mesura que ha 

anat tecnificant-se, ha cercat com a primer objectiu la 
precisió, oblidant en ocasions la seva component estè
tica. Però aquesta mateixa precisió ha fet que el nom
bre de detalls augmenti i amb ells el nombre de codis 
emprats. Per això, per tal que la comprensió sigui més 
generalitzada, ha estat necessari emprar uns grafismes 
que en possibilitin la lectura, no ja com a obra tancada, 
sinó com a part d'aquest tot que és la representació 
gràfica de la Terra, encara que el mapa, per se, pugui 
ésser llegit, també, com a conjunt estructural. 

Els grafismes emprats per la cartografia són de 
percepció automàtica. Per això en aquest treball s'han 
considerat, en una primera anàlisi, relacionats amb allò 
que en art hom definí com Op Art (o Optical Art). El 
terme Optic, que defineix aquesta tendència pictòria 
de caràcter abstracta-geomètric, fou encunyat el 1964 
pel crític de la revista Time, John Bergzinner, i en ella 
es conreà la recerca i l'aplicació dels principis fona
mentals de la percepció visuaP. 

És clar que d'Optic o Optica no són totes les arts, 
però s'ha triat perquè l'OP Art es justifica per una "ac
centuació deliberada en certs fenòmens perceptius 
visuals", i veu a les fonts de la Tècnica de la v isibilitat 
pura, molt desenvolupada en l' estètica contemporània, 
especialment des dels estudis de Fiedler\ en l'obra del 
qual destaca l' element formal i racional de la tradició 
kantiana. 

Com l'Op A rt, doncs, el grafisme cartogràfic 
accentua, deliberadament, certs fenòmens perceptius 
visuals i, com ell, insisteix a provocar una resposta 
òptica-psico-fisiològica que, en definitiva, remet a ell 
mateix. De tota manera, l'Op Art no ha estat triat aquí 
des del punt de vista ideològic, car, com diu Jasia Rei
chardtS, "no és una forma artística programàtica, en la 
mesura que el seu aspecte crucial significa més una tèc
nica que no pas una ideologia". 

Pel que fa al color, tot i que en l'Op Art de l'es
cola europea es reduí considerablement el seu ús al 
blanc com a suma de tots els colors, i al negre com 
absència del color, les escoles americana i espanyola es 
caracteritzaren per una major riquesa cromàtica. Així, 
s'han tingut en compte les afirmacions de Josef 

Notes 

3. lnmaculada Julian, El Arte Cinético en España. Ediciones Catedra. 
Madrid, 1986. 

4. Konrad Fiedler fo u un teòric de l'art alemany, influït per Kant, que exposà 
la Teoria de la v isibilitat pura. 

5. Jasia Reichardt, Op Art, a "Concepts of Modern Art". Londres, 198 1. 
6. j osef Albers, Interaction of color. Yale University, 1975. 

Albers6, que fou un dels principals teòrics que contri
buïren al desenvolupament de l'Op Art, quan diu:" ... 
qualsevol obra que comporta l'ús del color és un 
estudi empíric de relacions". En aquest sentit la 
moderna Cartografia assimila el significat que l'autor 
concedeix a l'ús del color emprant-lo sistemàticament, 
la qual cosa li permet d'aprofitar més intensament la 
morfologia del símbol, tot incidint, moltes vegades, en 
la seva pròpia repetició, i cercant, gairebé sempre, una 
harmonia de contrast. Aquest ús continuat confereix 
al color una importància decisiva en el llenguatge car
togràfic i, doncs, per tal de comprendre com actua, 
caldrà recordar algunes definicions mínimes : 

El color com a llenguatge 
"Allò que el cervell humà identifica com a "co

lor", no és una propietat física dels objectes: és, sim
plement, la informació que lliura la retina de l'ull 
humà en rebre diverses longituds d'ona" 7

, la qual cosa 
permet de considerar el color com un fenomen combi
nat psico-fisiològic, produït per la interacció de la 
llum, en incidir les diverses longituds d'ona en objec
tes o formes diverses, pel tipus de superfície en la qual 
incideix, i en funció de la morfologia de l'ull humà, la 
imperfecció del qual li fa reconèixer un color inexis
tent en ésser estimulat per altres longituds d'ona, tot i 
que no coincideixin, cap d'elles, amb la del color per
cebut. (Un bon exemple de l'anterior és l'obra del 
mateix Josef Albers, i es manifesta clarament en la 
sèrie de pintures titulades "Homenatge al quadrat"). 

Caldria preguntar-se, doncs, on neix el color. 
Sembla que la millor resposta a aquesta pregunta la té 
Vasco Ronchi quan diu: "El color és únicament en la 
psique. Fora d'ella s'efectua la composició del feix de 
radiacions, que és un element físic mesurable i repre
sentable; l'acció d'aquest feix en la retina és un feno
men física-químic, encara poc conegut; posteriorment 
hi ha una recepció cerebral, de la qual hom no sap res, 
i un judici psicològic que és un absolut misteri. Al 
final d'aquesta cadena hi ha el color; al principi, la 
composició espectral del feix d'ones "8. 

No és objecte d'aquest article, però, descriure el 
mecanisme de la visió de l'ull humà, ni la situació de 
cadascun dels colors dins l'espectre visible, però sí 
recordar la gran importància que té en la Cartografia 
actual -especialment en la teledetecció i en el procés 
d'imatge-, així com en qualsevol Cartografia temàtica, 

7. Fabris-Germani, Color, proyecto y estética en las A rtes Graficas. Ed. Don 
Bosco. Barcelona, 1974. 

8. Vasco Ronchi, a Newton e Goethe, a "Colore", núm. 3. Milà, 1960. (Vasco 
Ronchi és Director de l' Instituta Nazionale per l'Ottica, a Florència ; 
Director de l'O sservatorio Astronomico de Firenze-Arcetri, i Professor de 
la Universitat de Florència, d'Òptica i Astronomia. 
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tenir una acurada descripció del color, una informació 
sobre la naturalesa de la llum, de l'espectre visible, de 
l'espectre electromagnètic, entre altres consideracions; 
i no serà de massa esmentar breument que, gairebé 
sempre, la manifestació del color en Cartografia es 
produeix mitjançant la intervenció de les Arts Gràfi
ques (amb el color-pigment, mitjançant la síntesi subs
tractiva), tret d'aquells casos, certament cada cop més 
freqüents, d'utilització de les tècniques a través de 
pantalla de color de l'ordinador (en aquest cas amb el 
color-llum, mitjançant síntesi additiva). 

També és important de recordar algun dels con
ceptes bàsics del color, com ara que l'aparença del 
color depèn de tres constants, mitjançant les quals es 
mesura el to, que és la variació quantitativa del color i 
que és un concepte directament lligat a la longitud 
d'ona de la radiació; la saturació, que s'aplica al color 
quan aquest té la seva màxima força i puresa, és a dir 
quan coincideix plenament amb la pròpia longitud 
d'ona determinada en l'espectre electromagnètic; la 
lluminositat o valor, que és la magnitud que fa referèn
cia a la capacitat d'un determinat pigment per a reflec
tir la llum blanca que hi incideix. 

Continuant amb els conceptes bàsics, i referint
me a la mescla substractiva, els colors base són el cian, 
el groc i el magenta (a aquests tres colors, en Arts Grà
fiques ,- se' ls denomina tricromia), i amb ells es poden 
compondre tots els altres, mesclant-los de dos en dos 
o de tres en tres ; aquesta és la tècnica més habitual, 
fonamentalment a causa de la seva economia. Solen 
emprar-se també, quan la seva riquesa d'informació 
ho demana, les denominades tintes planes, és a dir, 
colors químicament compostos i no obtinguts per la 
mescla de cian, magenta i groc a l'hora de la impressió. 
En canvi, pel que fa al color-llum, les llums primàries 
de la síntesi additiva són les blau-violeta, vermella i 
verda. 

En Cartografia, quan el color significa comunica
ció, llenguatge, aquest és emprat tant aprofitant les 
gradacions que proporciona l'harmonia de colors anà
legs, com la clara diferenciació que forneix l'harmonia 
de contrast, però és aquesta darrera, amb la combina
ció dels colors complementaris, la que preferentment 
se selecciona quan dins el conjunt mapa interessa des
tacar tots i cadascun dels components. 

Altres coincidències amb l'art 
Abans de cloure aquesta part, caldria puntualitzar 

algunes altres coincidències amb l'Op Art. És en 
aquesta manifestació artística on apareixen formes 
geomètriques planes, especialment tot el desenvolupa
ment pel moviment de la Bauhaus, les formes simples, 
les sèries, els mòduls o els colors complementaris de la 
qual són àmpliament coneguts. Segons la meva opinió, 
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la Cartografia, impregnada d'aquesta ideologia, ten
deix sistemàticament a enganxar-se més a l'objecte que 
al procés en ell mateix, car cerca clarament els efectes 
òptics que ha de produir per tal de lliurar la informa
ció a qui consulta el mapa, o interlocutor. 

De fet la Cartografia empra, en l'actualitat, codis 
perceptius que dimanen, fonamentalment, de l'òptica9 

i la matemàtica, i que remeten a l'interlocutor a rela
cions o atributs que aquest interpreta de diferent 
manera d'aquelles relacions físiques que es produeixen 
en el desenvolupament del llenguatge. El fet d'utilit
zar, sistemàticament, la repetició de certes estructures 
i, alhora, de mantenir un ordre estructural, permet 
també analitzar-la com s'analitzen aquelles tendències 
òptiques que pertanyen a les modalitats d'abstracció 
geomètrica. 

De vegades, fins i tot es poden trobar en Carto
grafia sistemes serials que es recolzen en llur pròpia 
reincidència o repetició, tant en el que es refereix als 
elements gràfics o lineals com als cromàtics. I aquesta 
repetició d'estructures possibilita una anàlisi des de 
diversos punts de vista que ajuda a una més ràpida 
comprensió del conjunt. A més, per a la utilització 
dels grafismes, la Cartografia pren exemple de la for
mació dels supersignes de l'Op Art, i empra, en oca
sions, la combinatòria, l'estadística i la simetria, i 
arriba a fer ús, quan es recolza fonamentalment en el 
color de la interacció cromàtica. 

L'ordinador en el llenguatge 
i l'estètica cartogràfica 

L'accés de l'ordinador a la Cartografia no ha estat 
més lent que en altres disciplines, sobretot si tenim en 
compte la complexitat de la ciència cartogràfica. Amb 
les primeres realitzacions hom obté el gràfic, els resul
tats del qual van eixamplant les seves possibilitats, 
especialment a partir del desenvolupament de sofisti
cats programes i de l'aparició de les plasmacions en 
color. 

La gràfica cibernètica està directament emparen
tada, morfològicament, amb les estructures de repeti
ció i els microelements de l'Op Art. 

Això no obstant, la cibernètica no ha afegit, de 
moment, possibilitats estètiques al mapa com a con
junt, ni tan sols amb els moderns sistemes de tracta
ment de color en pantalla; al contrari, més aviat les ha 
limitades. Potser fóra més exacte de dir que no les ha 
considerades i les ha sacrificades en favor d'una més 
gran precisió, o potser, simplement, no ha volgut 
pagar els elevats costos que representaria acostar-se als 

Nota 

9. Es refereix a l'òptica geomètrica: catòptrica i cromàtica. 
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resultats que s'obtenen amb el mètodes manuals 
encara en ús. 

Però aquest comportament no es produeix exclu
sivament en Cartografia, ja que no fa més que reflectir 
un estat de la qüestió quan estètica i mètrica coincidei
xen. La situació la podríem exemplificar en analitzar la 
discusió entre dissenyadors-projectistes i dissenya
dors-industrials que es produí a Itàlia i que Bruno 
Munari relata en el seu llibre Arte como mestiere. 

El dissenyador-industrial "si ha de projectar un 
motor, per exemple, no dóna cap importància al fet 
estètic i aplica simplement la seva concepció personal 
de com ha d'ésser projectat un motor d'aquest 
tipus ... "" ... considera la part estètica d'allò que ha de 
projectar com quelcom inestimable que s'ha d'admetre 
per tal de cloure l'objecte ... però evitant problemes estè-
tics ... perquè no els considera útils al respecte ... " " ... a 
l'enginyer mai l'han de sorprendre escrivint poesia ... " 

"El dissenyador-projectista dóna la importància 
justa a tot component de l'objecte a projectar i sap que 
també la forma definitiva de l'objecte projectat té un 
valor psicològic determinat en el moment de la decisió 
adquisitiva per part del comprador. Per això, cerca de 
donar la forma més coherent a l'objecte respecte a les 
seves funcions ... per la part mecànica (quan existeix) 
del material més adient, per les tècniques de producció 
més modernes, l'examen dels costos i altres factors de 
caràcter psicològic i estètic ... " 10. 

A priori sembla que es podria assumir gairebé tot 
allò que Munari diu i aplicar-ho a la Cartografia tradi
cional i a la moderna Cartografia automatitzada. Però 
no fóra correcte d'interpretar que l'aplicació de l'ordi
nador, com a nova eina, equival a la desaparició de 
l'estètica, ni tan sols la cartogràfica, ja que des del punt 
de vista numèric aporta una nova estètica. 

L'estètica numèrica 
Max Bense11 i Abraham Moles 12 en llurs teories 

formulen una "estètica numèrica exacta", on tots els 
valors estètics es poden fixar d'una manera matemàti
ca. En aquestes teories es mostren els elements mate
rials de l'objecte, alhora que hom s'interessa primor
dialment pels valors numèrics i per la seva relació amb 
la complexitat i l'ordre. Podria definir-se, doncs, com 
una exploració de valors numèrics selectius. 

En un segon nivell, els postulats teòrics dels dits 
autors al-ludeixen a l'estètica semiòtica, per bé que 

Notes 

10. Bruno Munari, Arte como mestiere. Bari, 1968. 
Il. Max Bense, Estética de la información. Alberto Corazón. Madrid, 1973. 
12. Abraham Moles, Teoria de la información y percepción estética. Madrid, 1976. 
13. La Gran Enciclopèdia Catalana remet la veu Gestalt a la veu Forma, on 

en el seu apartat de psicologia la defineix com: "Estructura, conjunt signi
ficatiu de les relacions entre els estímuls i les respostes. En introduir 

Bense parla en definitiva d'una estètica relacional de 
signes. I també és ell el qui en la seva obra Estética de 
la Información, defineix més tard l'estètica generativa 
com "el conjunt de totes les operacions, regles i teore
mes, l'aplicació dels quals a una quantitat d'elements 
materials que poden operar com a signe es produeix 
d'una manera conscient i metòdica ... " 11 • 

Posteriorment hom formulà una teoria matemà
tico-tecnològica de les transformacions de les instruc
cions en procediments i dels procediments en realitza
cions; és a dir una teoria que comprèn dues fases: una 
fase de creació i una altra de realització. 

Finalment, quan aquesta teoria es concreta com a 
obra és mesurada per un sistema d'agregats semiòtics 
i mecànics i el seu objectiu des del punt de vista de l'es
tètica de la informació, serà l'estudi de l'elaboració 
operativa i numèrica de sistemes de signes i de la seva 
gènesi regularitzadora. La moderna cartografia digital 
es nodrirà, doncs, d'aquests processos creatius previs 
pel que fa a subllenguatge, dins el llenguatge general 
cartogràfic. 

La Gestalttheorie13 

Si des del punt de vista perceptiu, s'ha considerat 
el llenguatge cartogràfic relacionat amb l'Op Art, s'in
tenta ara situar aquesta percepció dins un determinat 
esquema psicològic. I per a fer-ho cal fugir de la psico
logia atomista clàssica, és a dir, d'aquella psicologia 
basada en elements agregats per simple suma, per tal 
d'anar a la Teoria de la Forma o Gestalttheorie, ja que, 
en efecte, el fet de mirar un mapa suposa una percepció 
i com a tal té un caràcter de totalitat, és a dir, de forma 
que es regeix per les seves pròpies lleis estructurals. 

Com afirma W ertheimer1\ "hi ha conjunts 
estructurals el comportament dels quals no depèn del 
de llurs elements individuals, presos com a parts aïlla
des, sinó que els dits processos parcials són determi
nats per les lleis estructurals internes del con)unt". 

Aquesta podria ser una bona definició del funcio
nament d'un mapa: com a tal forma (gestalt) no depèn 
del fet en si de disposar o no, per exemple, de carrete
res, o de disposar o no de corbes de nivell; en tot cas, 
les lleis internes del conjunt (és a dir del mapa) seran les 
determinants de l'existència de les dites parts aïllades. 

D'altra banda, el mapa, sense haver de renunciar 
a algunes de les seves peculiaritats, coincideix plena
ment amb alguns postulats concrets de la Gestalttheo-

aquest concepte - traducció de l'alemany Gestalt- hom es proposa d'apren
dre els fenòmens psíquics en llur totalitat, sense dissociar els elements del 
conjunt en què s'integren, fora del qual aquests no tenen cap significat ... • 

14. Wertheimer, M. Experimentelle Studien uber das Sehen von Bewegung, a 
"Zts.f.Ps.", vol. 61, 1912. Unterzunchungen zur Lehre von der Gestalt, a 
"Ps. Forsch", vol. I, 1922, i vol. 4, 1924. 
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rie, ja que també afirma que "l'experiència del conjunt és 
immediata". Perquè, efectivament, en un primer nivell 
podem obtenir la dita experiència immediata del conjunt 
a través de la pura suggestió estètica. Per exemple, de la 
mateixa manera que podem començar a experimentar 
tot el conjunt amb independència del coneixement ante
rior de la seva realitat i, posteriorment, explicar-lo, tam
bé, a més a més, com s'afirma en la dita teoria, " .. .feno
menològicament els objectes es presenten com a formes 
o totalitats existents en elles mateixes, l'organitzacio de 
les quals en unitats és deguda a una sèrie de condicions 
que regulen dinàmicament la formació". 

" ... Aquest procés d'organització és un procés 
original i primari que no recorre, si més no, fonamen
talment, a l'experiència passada" (tot i que, en el cas de 
la Cartografia, en ocasions, cal modificar l'esquema de 
la Gestalttheorie per tal d'afegir-hi algunes dades deri
vades que provenen d'experiències anteriors). 

" ... La percepció de la totalitat és el primum psy
chicum: les parts només tenen sentit quan es contem
plen en funció del conjunt. Una part dintre d'un con
junt és diferent d'aquesta mateixa part aïllada o situada 
en un altre conjunt" . 

" ... El que determina principalment l'aparició de 
les formes és la característica de claredat o de "bona 
forma" que posseeixen: com més regulars, simètri
ques, cohesives, homogènies, equilibrades, simples i 
concises siguin, més gran serà la possibilitat d'impo
sar-se a la nostra percepció (llei de la claredat)". 

En un mapa queda perfectament clar que "les 
parts només tenen sentit quan es contemplen en fun
ció del conjunt", i que "una part dintre el conjunt és 
diferent d'aquesta mateixa part aïllada o situada en un 
altre conjunt". La mateixa coincidència existeix també 
pel que fa a la llei de claredat. 

Imaginem-nos dues línies paraHeles que, dins el 
conjunt mapa, representen una carretera; posterior
ment imaginem-nos aqueixes mateixes paraHeles dins 
un projecte d'instaHació de conducció d'aigua, o bé, 
aïllem-les. O fem-ho amb qualsevol dels símbols geo
mètrics que habitualment emprem als mapes. 

Fet això, comprovem la poca incidència de les 
paraHeles, i que el que domina és la unitat del conjunt, 
tot i que estèticament haguem reforçat, o accentuat, 
certs fenòmens perceptius visuals, fenòmens que, d'al
tra banda, haurem provocat basant-nos en la ja des
crita "llei de la claredat". 

De totes maneres, en la nostra anàlisi de la Carto
grafia partim d'unes dades sensorials que són la base 
de l'organització i que, a més a més, ens enfronten a la 
negació gestalttica de les sensacions, ja que les nostres 
primeres impressions sensorials, com la llum i la calor, 
no han estat per a nosaltres els primers elements de les 
nostres percepcions posteriors. 
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La semiologia del llenguatge cartogràfic 
La semiologia la trobem definida per Ferdinand 

de Saussure com la "ciència que estudia la vida dels 
signes en el sí de la vida social". Afegeix, altrament, 
que "forma part de la psicologia social"2• En el món 
anglosaxó es parla de "semiòtica" definint-la com la 
ciència dels signes i com a teoria lògica general dels 
llenguatges. 

En el cas de la Cartografia el conjunt de signes 
pot ésser comparat a un alfabet, cosa que comporta, 
com diu Saussure, formar part de la psicologia social, 
condicionada, en aquest cas, com ja s'ha dit anterior
ment, per dues influències netament diferenciades i 
fins i tot podríem dir que oposades. Això s'explica 
perquè d'una banda recull una estructuració tècnica i, 
de l'altra, és una plasmació estètica global que dimana 
de l'entorn social on ha estat aplicada. 

En la Cartografia s'introdueixen elements dife
rents dels que normalment són emprats per la llengua 
en el seu desenvolupament del llenguatge, tot i que els 
processos siguin semblants i encara que sigui l'acte 
individual el que permeti reconstruir un circuit. En 
aquest cas, aquest circuit no és el de la paraula, sinó el 
de la decodificació del signe. 

Al llenguatge comú hom parteix d'un esquema 
bipersonal mínim i de l'acte concret de la conversació. 
El circuit és iniciat al cervell d'una d'elles on els con
ceptes s'associen amb la representació dels signes lin
güístics o imatges acústiques que permeten expressar
los: existeix, doncs, el fenomen psíquic que desenca
dena la imatge acústica, la qual segueix el fenomen 
físic concretat en la producció d'ones sonores. 

El llenguatge pròpiament dit es produeix en que
dar establert el feedback, és a dir quan la imatge que es 
crea en el cervell!, convertida en so arriba, mitjançant 
un altre òrgan fisiològic, l'oïda, a un altre cervell 2, 
produint, al seu entorn, una altra imatge que, alhora, 
motivarà la generació d'un nou so per part del recep
tor que serà captat per l'oïda de l'emissor que el lliu
rarà també al seu cervell, el mateix que inicià el circuit. 
Aquest circuit es denomina "circuit de la parla" i és 
produït per processos de fonació i audició. 

La Cartografia, però, suposant un circuit sem
blant, interposa el mapa entre l'emissor i el receptor; el 
mapa com a ens concret i físicament limitat, l'escrip
tura del qual, precisament per la limitació física, és 
particular i no pot ésser creada mitjançant els sistemes 
fonètic o alfabètic, sinó amb l'ideogràfic. És clar que la 
Cartografia necessita representar la imatge del cervell 
mitjançant un signe únic i aliè als sons de què es com
pon. Aquest signe es referirà a la paraula o conjunt de 
paraules, o bé a la idea concreta que expressa. 

Les seqüències del llenguatge cartogràfic podrien 
ésser les següents: en el cervell d'una persona s'inicia .el 
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procés creant una imatge acusuca, o vanes imatges 
acústiques, les quals, com que no poden ésser repre
sentades com a tals, són modificades mitjançant con
dicionaments tècnics i estètics el resultat dels quals és 
una nova imatge compendi i síntesi del concepte o idea 
de la imatge anterior. A l'interlocutor o interlocutors 
se'ls generarà una percepció òptica, visual, que lliurarà 
aquella informació al seu cervell. Aquest, consultats 
els propis arxius de codis, facilitarà la solució a la 
incògnita que el signe cartogràfic li planteja i, si no en 
tingués cap, haurà de recórrer una altra vegada al mapa 
on solen dibuixar-se, a manera de llistats de diccionari, 
els oportuns decodificadors del dit llenguatge carto
gràfic, els quals li facilitaran la solució, alhora que 
enriquiran els seus arxius de codis. 

El signe lingüístic 
La llengua en molts casos es redueix als seus prin

cipis més elementals, això és: a nomenclatura o llista 
de coses. Aquest procediment o concepció és censura
ble per a la llengua comuna, i no s'ha aplicat tampoc al 
llenguatge cartogràfic, encara que en principi pugui 
semblar que és la manera de permetre una fàcil identi
ficació dels conceptes. 

El signe lingüístic en ell mateix reuneix un con
cepte i una imatge acústica i no un nom amb una cosa. 
Aquest plantejament també és vàlid per a la Cartogra
fia, on rara vegada es pot designar una cosa amb un 
simple nom, malgrat que en el llenguatge cartogràfic 
no es pot parlar concisament d'imatge acústica. 

Si es pren com a exemple carretera radial s'ob
serva la incapacitat per a formar una imatge acústica 
que la diferenciï de carretera estatal, però, mitjançant 
el signe "lingüístic" cartogràfic hom pot damunt un 
mapa diferenciar tots dos tipus de carretera. 

L'associació, en aquest cas, no ha estat realitzada 
entre un signe lingüístic i un concepte, sinó que en 
voler explicar un concepte no físic, o no plenament 
distingible mitjançant l'acte físic, s'ha creat un nou 
signe que l'identificarà, millor dit, que suggerirà psí
quicament que s'està davant un nou concepte. 

Aconseguit això, no obstant, no es pot dir que 
aquest signe lingüístic sigui una entitat psíquica de 
dues cares que pugui ésser representat per l'esquema 
simple: 

ja que en la majoria dels casos, el concepte no serà real 
sinó creat per tal de definir una situació d'un altre con
cepte real que no pugui ser plasmada al mapa: 

La Cartografia, com a Lingüística, aplica la defi
nició de signe al conjunt que formen la unió del con
cepte amb la imatge acústica i també els reemplaça per 
significat i significant ja que, com s'ha explicat ante
riorment, seria pràcticament impossible d'analitzar 
d'una manera singular el concepte d'"imatge acústica". 

Però, a més, el signe es defineix en Lingüística 
com arbitrari, perquè és el resultant de l'associació de 
significat i significant, tot i que ambdós no estan lligats 
per relació interior amb la seqüència de sons. Quel
com de semblant passa en Cartografia, on l'arbitrarie
tat del signe és una constant sempre present que sol 
dependre de manera determinant del factor escala. 

Reprenent l'exemple de la carretera, s'observa 
com es pot anar canviant el significat sense variar el 
significant, mantenint sempre el mateix signe lingüís
tic. Aquesta definició d'arbitrarietat és, en definitiva, 
un dels principis que regeixen certa lingüística carto
gràfica, les conseqüències del qual són innumerables, 
sobretot si tenim en compte la incidència d'altres idio
mes en els quals la traducció no ens dóna el mateix sig
nificat i manté, a l'inrevés, el mateix signe lingüístic. 
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Tots els plantejaments, comparacions i anàlisis 
posteriors condueixen el fil argumental finalment a la 
formulació d'una proposta de funcionament que a 
continuació i per a finalitzar s'exposa. 

De tota manera, tot i que aquí s'hagi pres la teoria 
general de la Lingüística per a fer aquesta anàlisi i pro
posta, es podrien emprar altres teories amb la mateixa 
finalitat: podríem, per exemple, prendre com a base la 
"semiòtica del text" o el "signe icònic"; podríem par
lar de "semiòtica matemàtica", o podríem, simple
ment, negar que la Cartografia sigui un llenguatge. 
Crec, tanmateix, que hauríem de començar a parlar del 
llenguatge cartogràfic, que s'haurien de sentir més 
veus entorn d'aquest tema, encara que només sigui per 
a negar-lo, i no quedar-nos solament amb les aproxi
macions tècniques que fins ara hem fet. 

Proposta de funcionament de l'esquema 
de producció del llenguatge cartogràfic 

Fins ara s'ha relacionat la Cartografia amb diver
ses tendències de l'Art, de la Filosofia i de la Lingüís
tica. És en relació amb aquesta darrera disciplina que 
en aquesta part es proposa un esquema descriptiu de la 
lingüística cartogràfica. 

Creiem que el dit esquema planteja una anàlisi 
original i diferent de les fetes fins ara per diversos 
autors que han treballat en les múltiples àrees afins al 
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llenguatge cartogràfic, incidint més o menys en els 
aspectes tècnics o fent proposicions més o menys con
cretes entorn del llenguatge. Aquestes propostes han 
estat tractades per una gamma d'autors que han deixat 
veure clarament, en els seus enfocaments de la descrip
ció del llenguatge cartogràfic, allò que Saussure deia de 
la semiologia quan ens indicava que, en cada cas, 
"forma part de la psicologia social...". 

Per això, tot i que anteriorment s'hagi reconegut 
la possibilitat de modificar els esquemes personals, 
amb l'acceptació d'experiències anteriors, s'intenta 
plasmar el que sembla l'esquema bàsic del llenguatge 
cartogràfic i que forma part del nostre "entorn social". 

Partint del binomi elemental emissor-receptor, i 
interposant el mapa en el seu aspecte vehicular, obte
nim el gràfic anterior. 

Per analitzar aquest esquema cal tenir present que 
en el funcionament del llenguatge cartogràfic hi ha 
alguns moments que són fonamentals en la seva creació: 
a) Un cop conegut un dels significats de la realitat de 

la Terra, si es pretén la seva plasmació i degut a la 
seva complexitat informativa, caldrà traduir a un 
nou significat emprant alhora un nou llenguatge 
susceptible de sintetitzar en el nou signe tota una 
sèrie de valors i experiències anteriors. 

b) El mapa en el seu aspecte vehicular "recull" el sig
nificat i, com a valor intermedi, alhora que signifi-
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cació expressiva, transmet a }'"interlocutor" el llen
guatge. 

e) L'"interlocutor" rep el missatge òpticament, de 
manera global o bé a un determinat nivell, en el cas 
d'haver triat "certs fenòmens perceptius visuals" i 
passa a interpretar-lo o a decodificar-lo; posterior
ment assimila el valor significat i accedeix al signe 
lingüístic. Però a quin nivell accedeix el signe lin
güístic i fins a quin punt assimila el valor del signi
ficat? Aquí és on es produeix l'autèntic filtre perso
nal de la informació, filtre consistent en els propis 
interessos de l'interlocutor, com vivències, conei-
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LEVANTAMIENTOS 
FOTOGRAMETRICOS 
a grandes y pequeñas escalas 
de zenas rústicas y urbanas. 

• TRIANGULACIONES 

• POLIGONALES DE PRECISION 

• APOYOS FOTOGRAMETRICOS 

• NIVELACIONES 

• BATIMETRICOS 

• PLANOS TAQUIMETRICOS POR 

TOPOGRAFIA CLASICA 

• COLOCACION BASES DE REPLANTEO 

• PARCELARIOS 

• DESLINDES 

• DELINEACIONES 
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LA GEOGRAFIA DELS VENTS 
A CATALUNYA 

El vent, aire en moviment horitzontal, 
ha rebut des de sempre diverses denomina
cions. El present treball pretén de fer un 
recull onomàstic i trobar per a cada vent 
els seus patrons de distribució espacial. 

Fins ara, havien estat relativament 
pocs els estudis geogràfics efectuats 
sobre aquest tema que tinguessin com a 
referència el territori de Catalunya. 

La informació prèvia donà a entendre 
als autors que possiblement hi havia sec
tors o zones homogènies en les quals un 
determinat vent rebia el mateix nom; que 
fóra possible l'existència d'altres deno
minacions (generalitzades suficientment) 
que podien ser tan vàlides com les de la 
rosa dels vents estàndard . Una altra 
hipòtesi era la probable coincidència 
d 'alguns noms de vents amb topònims, i 
es va suposar, també, que hi havia una 
certa diferència entre diverses regions de 
Catalunya quant a la riquesa quantitativa 
de noms de vents . Es va preveure que un 
cert nombre de noms portarien implíci
tes algunes de les seves característiques 
meteorològiques. En general, s' intuïa 
una gran riquesa de denominacions, així 
com una gran diversitat fonètica. 

La realització pràctica d'aquest estudi 
feia necessària la recollida d'informació 
mitjançant un treball de camp exhaustiu 
amb el qual es pogués arribar a tots els 
indrets del país . Davant les dificultats de 
tot ordre (econòmiques i de disponibili
tat de temps) es va decidir d'ajornar un 
treball de característiques semblants dut 
a terme amb més mitjans i, en definitiva, 
s'optà per combinar l'elaboració i la tra
mesa d'una enquesta amb el treball directe 
de camp amb informadors adequats. 

L'enquesta esmentada va ser publicada 
en aquesta mateixa Revista (núm. 5, pàg. 
93) i en altres publicacions. 

Enquesta 
L'objectiu primordial de l'enquesta era 

de trobar la denominació dels vents a 
cada contrada. Per comprovar les deno
minacions de cada vent es va incloure el 
punt cardinal d'on procedia, alhora, que 
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es demanava un lloc geogràfic de referèn
cia que ajudés a verificar l'orientació. 

Cada vent presentava unes característi
ques que permetien d 'agrupar-lo amb 
d'altres de la seva estacionalitat i amb els 
meteors que comportava. La referència 
de les característiques de cada vent per
metia distingir dos possibles vents als 
quals es donava el mateix nom. 

Amb aquesta enquesta, i una carta que 
la presentava, també es va pretendre, 
encara que no fos un objectiu primordial, 
recollir tots aquells elements que ens 
poguessin ajudar a completar i precisar la 
informació, com ara dites populars, esde
veniments relacionats amb els vents, etc. 

L'enquesta es repartí entre entitats cul
turals i cíviques i corporacions locals que 
per la seva activitat o per la seva implan
tació social resultaven més idònies per 
contestar les qüestions que es planteja
ven. Com ja s'ha dit, la informació que es 
recollia per mitjà de l'enquesta es com
pletava alhora amb un treball de camp 
que duien a terme els membres de l'equip 
tot i aprofitant els contactes personals i 
professionals. 

En un mapa s'assenyalaven els punts 
dels quals, per un mitjà o altre se n'obre
ma informació. Finalment, es feren 
diverses trameses d'enquestes fins arribar 
a cobrir tot el territori de Catalunya. 

Sobre unes 500 enquestes distribuïdes 
se'n reberen prop de dues-centes que 
oferien la informació d'un centenar llarg 
de punts, ja que sovint coincidien dues o 
més enquestes d'un mateix indret. 

La riquesa conceptual dels noms dels 
vents que es recollien mitjançant les 
enquestes es contrastà amb d'altres tre
balls fets per diferents autors que ante
riorment havien dut a terme estudis de 
tipus lingüístic i antropològic. 

S'elaborà una fitxa tècnica per a cada 
nom de vent que permetia de sintetitzar 
la informació rebuda. En la seva capça
lera hi figurava la denominació, la direc
ció i una clau per identificar-lo (figura 1). 

També hi constava el nombre de punts 
on havia estat localitzat i el percentatge 
que representava sobre el total de punts 
dels quals es rebia informació. Per reco
llir llurs possibles direccions s'incloïren 
dues roses dels vents on hi constaven -en 

Foto 2: Altocumulus lenticularis, assoc iat moh freqüèntment a vents forts a les capes mitjanes de la troposfera, captat a 
Barcelona el dia I de març de 1989 (Foto: }. Martín Vide ) 
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Deoominadó/ns del Punt cardinal de 
vent a la vostra procedència 
contrada N-NE-E-SE-S-S0-0-NO 

valors absoluts i relatius- la quantitat de 
punts que havíem localitzat d'aquell vent 
en una direcció concreta. D'altra banda 
es reservaven diferents espais per a reco
llir altres denominacions que rebia aquell 
vent, les seves característiques generals, 
d'altres observacions i un mapa esque
màtic de Catalunya on s'hi cartografia
ven els indrets on bufa cada vent. 

Sorolls i senyals 
de la informació recollida 

Tota comunicació porta implícit un 
tipus d'informació més fiable i un altre que 
cal comprovar. Així, en algunes enquestes 
d'indrets semblants es donaven informa
cions contradictòries en relació a la direc
ció, a la procedència, a algunes de les 
característiques, etc. En aquest cas se selec
cionà mitjançant comprovacions cartogrà
fiques, consultes de llibres sobre el tema, 
etc., la informació més vàlida. 

La riquesa conceptual dels noms dels 
vents que es recollia a través de l'en
questa ha posat de relleu el pes cada 

Lloc geogràfic d 'on Lloc, muoidpi: 
bufa el vent 
(muntanya, vall ... ) OBSERVACIONS 

O Hivern O Fred O Molt fort O Núvols 
O Primavera O Calent O Fort O Pluges/Neu 
O Estiu O Humit O Glaçades 
O Tardor O Sec O Suau O Bonança 

O Hivern O Fred O Molt fort O Núvols 
O Primavera O Calent O Fort O Pluges/Neu 
O Estiu O Humit O Glaçades 
O Tardor O Sec O Suau O Bonança 

O Hivern O Fred O Molt fort O Núvols 
O Primavera O Calent O Fort 

O Pluges/Neu 
O Estiu O Humit O Glaçades 
O Tardor O Sec O Suau O Bonança 

O Hivern O Fred O Molt fort O Núvols 
O Primavera O Calent O Fort 

O Pluges/Neu 
O Estiu O Humit O Glaçades 
O Tardor O Sec O Suau O Bonança 

O Hivern O Fred O Molt fort O Núvols 
O Primavera O Calent O Fort O Pluges/Neu 
O Estiu O Humit O Glaçades 
O Tardor O Sec O Suau O Bonança 

O Hivern O Fred O Molt fort O Núvols 
O Primavera O Calent O Fort O Pluges/Neu 
O Estiu O Humit O Glaçades 
O Tardor O Sec O Suau O Bonança 

O Hivern O Fred O Molt fort O Núvols 
O Primavera O Calent O Fort 

O Pluges/N eu 
O Estiu O Humit O Glaçades 
O Tardor O Sec O Suau O Bonança 

O Hivern O Fred O Molt fort O Núvols 
O Primavera O Calent O Fort O Pluges/Neu 
O Esti u O Humit O Glaçades 
O Tardor O Sec O Suau O Bonança 

vegada més gran que exerceix la informa
ció de les seccions meteorològiques dels 
mitjans de comunicació, la qual haurà 
influït en les respostes d'algunes enquestes. 

vent: la seva direcció, la seva velocitat, 
el seu recorregut, d 'una manera científi
ca. Precisament aquestes dades i d'altres 
són la base de les prediccions del temps 
i, per l'acumulació d 'elles, de l'estudi 
del clima. Fonètica i ortografia 

Els diferents parlars que es donen a 
Catalunya es reflecteixen, com calia espe
rar, en els noms dels vents i en la seva 
escriptura. Amb tot, com a especialistes en 
temes exlusivament geogràfics, no podíem 
pretendre de fer un estudi dialectològic 
dels diferents noms de vents. És un treball 
que resta pendent i que oferim als filòlegs 
i estudiosos de la llengua. 

S'ha adoptat, doncs, la grafia estàn
dard. Considerem interessant d'indicar a 
continuació alguns noms significatius : 
Llebeix - Llebeig Gargal - Gregal 
Mitjorn - Migjorn Mistral- Mestral 

Consideracions meteorològiques 
sobre el vent 

La meteorologia, com a ciència física 
que és, entre altres fenòmens mesura el 

Cal recordar que el vent és l'aire en 
moviment horitzontal. La seva direcció 
ve determinada pel punt de l'horitzó 
d'on procedeix. S' indica, habitualment, 
mitjançant el corresponent punt cardinal 
de la rosa dels vents. Així, per exemple, 
un vent del NW, o un vent amb direcció 
NW, és aquell que procedeix del NW, i 
es dirigeix cap al punt cardinal oposat, és 
a dir, cap al SE. 

La direcció del vent mai no és exacta
ment fixa, sinó que mostra contínues 
osciHacions. La seva observació ha d'es
tablir una direcció mitjana, per a la qual 
cosa és recomanable prolongar-la durant 
uns minuts -deu, segons la normativa 
meteorològica internacional-. 

L'instrument meteorològic que asse
nyala la direcció del vent és el penell. El 
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Tramuntana 

Ponent Llevant 

Migjorn 

Mestral 
Cerç 

Serè 
Ponent 

Garbí 
Morella 
Llebeig 
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Tramuntana 

Migjorn 

Gregal 

Llevant 

Marinada 
Xaloc 

La rosa dels vents, on figuren els noms més generalitzats, cal interpretar-la tenint en compte que la direcció que assenyala és la de la procedència de l vent , és a dir, que un vent del nord
oest és aquell que procedeix d'aquest punt cardinal i es dirigeix al seu oposat, el sud-est. 
Vuit noms de vents són els contemplats per la rosa dels vents estàndard; són els més àmpliament coneguts, si bé per mitjà de les enquestes hi podem afegir sis noms més. 
Tramuntana, Gregal, Llevant, Xaloc, Migjorn, Garbí, Ponent i Mestral són les denominacions comunes i convencionals de les roses dels vents. En extenses zones del nostre país alguna 
d'aquestes denominacions no és utilitzada habitualment i el mateix vent rep una altra designació. 
La rosa de ls vents estàndard s'ha vist completada amb uns altres 173 noms, fet que demostra la ~iquesa onomàs tica de la ll engua i cultura 

penell simple es compon d'un pivot ver
tical, al voltant del qual pot girar lliure
ment una barra horitzontal, rematada a 
vegades per un extrem en punta de fletxa. 
Per l'altre extrem porta adossades dues 
aletes que formen un angle força tancat. 
Quan bufa el vent, l'extrem en punta de 
la fletxa assenyala la seva direcció, o 
sigui, el punt cardinal d'on ve, no cap a 
on va, ja que aquesta és la posició que 
ofereix una resistència menor al vent. 

El penell ha d'instaHar-se, si és possi
ble, en l'extrem superior d'un suport 
d'uns deu metres d'alçada, o com a 
mínim, en un lloc alt i sense obstacles. 
Existeixen, també, penells indicadors i 
penells enregistradors que, respectiva
ment, assenyalen o enregistren en un 
limbe graduat la direcció del vent. 

A vegades, quan es disposa d'instru
ments òptics precisos o de penells ade
quats, la direcció del vent s'expressa mit
jançam l'azimut del punt de l'horitzó del 
qual procedeix. 

La v elocitat del vent cal considerar-la 
com la velocitat de les "partícules" d'aire 
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que es mouen. Es mesura en unitats de 
velocitat: metres/segon, quilòmetres/ 
hora i nusos. 

De la pressió que l'aire exerceix sobre 
els objectes quan es belluga se'n diu força 
del vent. Depèn, evidentment, de la seva 
velocitat i també de la resistència que 
ofereix l'objecte a l'aire. Se sol avaluar 
mitjançant l'escala Beaufort, que consta 
de 12 graus. Els instruments meteorolò
gics que mesuren la velocitat del vent són 
els anemòmetres . N'hi ha de diverses 
menes, entre els quals, els de recorregut i 
els de pressió. Entre els primers, un ane
mòmetre comú de cassoletes consta d'un 
eix vertical sobre el qual pot girar un 
molinet horitzontal de tres braços; en els 
seus extrems hi ha una cassoleta o una 
semiesfera buida. Les parts còncaves 
estan dirigides, en els tres casos, en el 
mateix sentit de rotació, de manera que el 
vent sempre troba una cara còncava que, 
per la seva més gran resistència al vent, fa 
moure el conjunt del molinet. 

Existeixen, també, anemògrafs o ane
mòmetres enregistradors i anemocine-

mògrafs que enr~gistren alhora la direc
ció i la velocitat del vent. 

Finalment, cal assenyalar que el recor
regut del vent es defineix com l'espai 
recorregut per una "partícula" d'aire que 
es desplaça amb la velocitat del vent en 
un determinat període de temps (s'ex
pressa en quilòmetres i es refereix nor
malment a un període de 24 hores). 

Marinada i terral, vents locals 
Per marinada o brisa de mar s'ha d'en

tendre, des d'un punt de vista climàtic, 
un dels dos fluxos que constitueixen les 
brises costaneres. En el cas de la mari
nada es tracta d'un vent fluix o moderat 
que bufa durant el dia, aproximadament 
des de les 1 O fins a les 18 h solars, des del 
mar cap a terra endins . Oposadament, de 
nit pot bufar la brisa de terra o terral, des 
de l'interior al mar. 

Marinada i terral constitueixen un dels 
millors exemples de sistemes de vents 
locals, causats per les diferències d'inten
sitat en l'escalfament i refredament dels 
substrats -continental i marítim en aquest 
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Denominació Direcció Denominació Direcció Denominació Direcció 
predominant predominant predominant 

Africà s Llargada S-SW Roses, de NE 
Alguaire, d' N Llançanenc N -NE Rosselló, el NE 
Ampostí E-SE Llebeig sw Rouenc, el NE 
Amunt, d' w Llevant E Rufaca, la N 
Andorra, d' N Llevant Bord E-SE. Runcàs, el N -NE 
Aragó, d' w Llevant de Boloriu NE 
Aragonès NE Llevant de Dalt NE Saligarda, la N-NW 
Arbonès NW Llevant de Fígols E-SE Salou, de sw 
Arpe ro NW Llevant de Roses NE Segarra, de ::-

Avall , d' E Llevant de Sant Feliu · Segarresa, la w 
de Guíxols SE Segarró, el E 

Bagorell ::- Llevant de Ter E-SE 
Baix, de SE Llevantó ::- Segarreny, el w 
Berguedà, el ::- Llevantol E Serè w 
Besòs, el N Llevetjada E Serralenc, el N 
Borrufa N Lluçanès ::- Sant Feliu de Guíxols, de SE 
Broi, del ::- Sant Llorenç, de NW 
Brut ::- Mallorca, de SE Sant Magí, de SE 
Buida-sacs SE Mar, de E Sant Sadurní, de NW 
Butorn S-SW Marí NE Sant Sebastià, de SE 

Marinada SE Serra, de N 
Calent NE Marinada Alta NE-SE Simun, el ::-

Camp, del sw Marinada Baixa s Sit~es sw 
Camprimer NE Marinot, el SE Su , del s 
Cani~onenca, la NW Marret, el w 
Cap eRiu SE-SW Meranges, de NW Tarragoní SE 
Cap de Rec SE-S-SW Matafesols ::- Targa, de ::-

Carboners s Matafaves N Terral, el N 
Car canet N Mata piocs w Tornasol, el w 
Cardonenc NW Mencui, de sw Tramuntana N 
Catalunya, de E Mestral NW Tramuntana Bruta NW 
Cerç NW Migdia, de s Tramuntana 
CerdaJa, de E Migjorn s Canigonenca NW 
Coma 'Orri , de ::- Mollet, de SE Tramuntana Berguedana NW 
Cremador, el NW Montnegre, del sw Tramuntana Llevantina NE 

Montsant, de NW Tramuntana de Núria N 
Dalt, de E Montsenyenc s Tramuntana Pallaresa NW 

Montserratí ::- Tramuntana de Roses N-NE 
Escornalbou, d' sw Morella, el sw Tramuntana de Santa 
Empordanès NE Morellà, el s Coloma Queralt ::-

Espanya, d' s Morellenc, el s Tramuntana Segarrenca w 
Espunyola, d ' N-NE Moruno w Tràmpol !!· 

Estanys, dels NW Tràngol ::-

Narbonès, el NE Trempolí NW 
Fam, de la w Nord, del N 
Fontcalda, de la w Núria, de NW Urgell, d' sw 
Follet, el w 
Fora, de E Oratge ::- Vall Baixa, de la NE 
Foranell E Osca, d' w Vall de Cabó, de la NE 
Forat del Riu, del sw Vall de Cardós, de la N 
Forat de la Seu, el w Pallacurta E Versalles, de N 
Fogony, el w Pallars, el NW Vi~atana, la w 
Francès NE Pallarès, el NW Vo torn, el s 
Frau, de la NW Pallaresos, els w 

Pelaca&es, el N Xaloc SE 
Garbí sw Perxa, e la E 
Garbinada ::- Ponent w 
Gavatx N Ponentada w '' Vents dels quals es coneix l'existència però que 
Gavatxona, la N Ponent d'en Vetre ::- no ha estat possible de fixar-ne la procedència 
Gebre NW Port, de N o presenten diferents direccions. 
Girona, de ::- Prades, de sw 
Golf, del N Provencès, el NE 
Grec NE Provençal, el NE 
Gregal NE 
Gregalada NE Quaresma, el s 
Gropada de Narbona ::- Querol, el NW 

Joan de Cabra ::- Reganyol, el sw 
Joan de Narbona N Ripollès, el NE 
Joanet de Prades ::- Ronc, el ::-
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Arbonès 
Nord-oest 

tüia,de 
Pam.~ 
Pakés, ~ 

<Mm~. ~ 

Nord-nord-oest 
Saligania,~ ~. d' 

Anttlm!, d' 
Besà;, ~ 

8orrula 
Carcanet 
Can1Jire' 
Gavaa 
Gavallcom,la 
Goll. ~ 

Nord 
Pellacanyes. ~ 

Nord-nord-est 
~ ~ 

Nord-est 
Mali 
Nartiooès,~ 

Provencès, el 
f'roolero;aJ. ~ 
~. ~ 
Roses, de 
Rosseló, ~ 

Arpem 
Carigoneoca, ~ 
Canioneoc 
Calç 
C!enmlr, ~ 
Estanys, dels 
Frau, deia 
Gm 
Me!a"ges, de 
Meslral 
lob'lsal1, de 

Anul,d' 
Nw¡J,d' 
Fam, de la 
Fa'lcakla,de la 
Fogooy. ~ 
Follet. ~ 
Fm! de~ Seu, el 
Manel,~ 

~. ~ 
Monro 

Sat~de 
Sa'ISWní, de 
TranuinBnAa 
TrammCaiprn:a 
Tr.mrin Berpdn 
Tranuinl'alnsa 
T~í 

Oest 
Osca, d' 
~els 
Ponent 
f'ooeli¡oja 

Seganessa 
Sogarrmy 
Serè 
Tomasol,el 
T ranuia'la Seganenca 
V¡gatw, la 

oXlan de Narbona 
Mala-laves 
Nord,~ 

Port, de 
Rulaca,la 
Serra, de 
SerrH,~ 

Sant Marc 
Tetral, ~ 

TI8JM!ana 
TraJTU11lrladeNíria 
Val de Can~>; , de ~ 
Vfllsailes,de 

Rtn:às, ~ 
T I8JMiana de Roses 

Calent 
Err¡xlrdris 
Espuny<ja, d' 
Frarcès 
Glac 
Gregal 
Gregalada 
Uevantde Bokxiu 
llevant de Dat 
llevant de Roses 

Av~l, d' 
Caj¡junya, de 
Caroanya,de 
Dalt, de 
Faa,de 

~~:H------i Foranell 

l'.ouere,~ 

TraroontanaUevantina 
Val Baix~ de la 
Val de Cabó, de la 

Est 
llevant 
lJevankj 

lJeveljada 
Perxa, de la 
Segarró,el 

Sud-oest 
t.Oinege, ~ . 
t.lnla,el 
Prades, de 
Reg¡rlyoi. ~ 

&Aam 
Calr!l. ~ 
CaJboras 
Capdel'il 
Escomalloo, d' 
Fmi~IW. ~ 

Garlli 

Sud-sud-oest 
llargada Africà 

Sud 
Morellenc. ~ 
lobisonyoll: 

Sud-sud-est 
Arr¡losli Bax,de 

Sud-est 
Melet, de 

Llebeig 
Mencui, de 

Salou, de 
Siges 
Targa,de 
l)gel,d' 

cas- especialment acusades en un període 
estiuenc. En conseqüència climàticament 
i en contrast amb l'ús popular del terme, 
la marinada és típicament costanera, i en 
general penetra poc a l'interior. 

Característiques dels vents 
més estesos 

De totes les denominacions, les que 
sobresurten en un sentit quantitatiu, tant 
per la seva generalització en tot el terri
tori com per la seva importància en zones 
àmplies del nostre país, se n'han triat 
catorze. D'aquestes, s'ha fet un estudi 
més acurat tant de la distribució com de 
les seves característiques meteorològiques. 
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Cap de Rec 
Marinada Baixa 
t.ipa,de 
Mi!Pn 
More!~~ 

Ouaresma, ~ 
Sud. ~ 
Voltom, ~ 

I.Jev.rltBool 
i.Jev.rltde Fígols 
Uevantde Ter 

Tramuntana (llatí: transmontana, cas
tellà: tramuntana, francès : tramontane, 
italià: tramontana). Com el seu nom 
indica és un vent que procedeix de més 
enllà dels Pirineus, és a dir, del Nord, i es 
caracteritza per ésser un vent fred o molt 
fred, sec o molt sec i fort o molt fort. 
Bufa predominantment a l'hivern . La 
denominació de Tramuntana la trobem 
molt estesa arreu de Catalunya. 

Amb raó és a la resta d'Espanya el vent 
català més conegut i característic. Cal 
distingir la genuïna Tramuntana, en sen
tit meteorològic, dels altres vents del 
nord que també han estat anomenats de 
la mateixa manera. La típica Tramuntana 

lliJida.sacs 
Cap de Riu 
LleVll1!deSlFeliJdeG. 
Mabca, de 
Marinada 
t.mnot 

Sant Felu de Guíxols, 
de 
Sa'IMagi, de 
Sa'ISebastia, de 
Tmgooi 
Xaloc 

només bufa a un sector reduït de Catalu
nya -al marge de la menorquina-, con
cretament en bona part de l'Empordà, i 
posseeix uns trets meteorològics molt 
particulars. La seva aparició s'anuncia 
d'una manera especial al cel, completant 
amb altres fets meteorològics un episodi 
natural d'una durada bastant acotada. La 
Tramuntana dóna fins i tot caràcter al 
paisatge empordanès . Però tal com es 
desprèn de les enquestes, la denominació 
de Tramuntana com a vent del nord és 
arrelada a una àmplia àrea catalana. A l'úl
tim, la popularitat del terme ha fet esten
dre, probablement, a d'altres llocs aquesta 
denominació, per un contagi recent. 
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Gregal (llatí: graecale, castellà: gregal, 
francès: grec). És el vent que prové del 
nord-est. Bufa sobretot a l'hivern, és 
molt fred i en general fort. Hem recollit 
aquesta denominació a la costa, sobretot 
en la part més septentrional. També rep 
els noms de Carga!, Tramuntana de 
Roses i Ronc en algunes contrades. 

Llevant (llatí: levante -on s'aixeca el 
sol-, castellà: levante, francès: levant, ita
lià : levante). És un vent que ve de l'est i 
acostuma a bufar al llarg de tot l'any, 
però sobretot a la tardor, que és quan 
produeix tempestes de procedència mari
na. Hem trobat aquest nom arreu de 
Catalunya, excepte a la part central i a la 
conca alta del Llobregat. És un vent 
humit, d'intensitat variable, i porta plu
ges . Hem recollit d'altres denominacions 
puntuals per al vent de l'est, com ara: 
Vent de Baix, Vent de Sant Feliu deGuí
xols, Vent de Roses, Marinada, Vent 
Brut, Vent de Dalt, Vent de la Fontcalda, 
Vent de Mar i Vent d'Estiu . 

Podria establir-se que el Llevant com a 
vent de l'est apareix de dues maneres 
diferents, principalment. En alguns 
casos, unit a una situació d'acusada ines
tabilitat atmosfèrica, com pot ésser la 
presència d'una depressió freda en altura, 
es presenta fort i acompanyat de gran 
onatge. En altres casos, s'estableix sota 
condicions d'estabilitat atmosfèrica, 
acompanyat només per nebulositat baixa 
i abundant a la costa, amb alguna dèbil 
pluja o plugim, i bon temps a l'interior; la 
seva velocitat com a màxim és moderada. 

El vent que ve del sud-est s'acostuma a 
anomenar Xaloc o Marinada (en alguns 
llocs concrets també rep la denominació 
de Llevantó o Vent de Mar) . 

Del nom Xaloc (castellà: jaloque, fran
cès antic: siloc, italià: sciroco, provençal: 
siroc, portuguès: xaroco, àrab: shalíg). Se 
n'ha trobat referències en tota la costa 
catalana, a excepció del tram comprès 
aproximadament entre el riu de Foix i la 
riera d'Argentona. Atès que és un vent 
de mar comporta molta humitat. La seva 
intensitat és suau i moderada. Bufa 
durant tot l'any. 

Marinada. Com el seu nom indica és 
un vent que ve del mar, és a dir del sud
est, i es percep sobretot a l'estiu a causa 
de les seves característiques: és frescal, 
humit i suau. Les Marinades poden por
tar núvols i pluges. Curiosament no s'ha 
recollit aquest nom de vent a cap punt de 
la costa, sinó que s'ha localitzat a la zona 

del Segrià, l'Urgell i les Garrigues, a la 
part alta del Llobregat, al Baix Llobregat 
i al Vallès. 

Pel que fa a les terres de l'interior la 
referència geogràfica del mar és, parado
xalment, molt més puntual i precisa que a 
la costa, on l'horitzó marí abraça un 
ampli ventall d'orientacions. 

Migjorn (llatí: mediu diurnu, castellà: 
mediodía, francès: midi, italià: mezzo
giorno). Rep aquest nom el vent que 
prové del sud. Sol ser calent, humit i 
entre suau i moderat. L'explicació 
d'aquestes característiques la podem tro
bar en el fet d'ésser un vent que ve del 
mar. El Migjorn bufa tot l'any. Se'n té 
referència a tota la costa, a la zona de 
l'Empordà, Gironès i al llarg de la vall 
del Ter. Puntualment el vent del sud 
també rep els noms de Vent de Baix, 
Vent del Broi, Vent de Mar. 

Llebeig (llatí: libicu, castellà: leveche, 
francès antic: lélèche, italià: libecció, 
àrab: lebetx). És un altre vent del sud
oest del qual es té referència al llarg de 
tota la costa catalana, excepte a la seva 
part més meridional. Sobretot bufa a l'es
tiu i coincideix amb el Garbí en el fet que 
és un vent humit i suau. 

Garbí (castellà: garbino, francès: gar
bin, italià: garbino, provençal: garbi, 
àrab: gharbí). És un vent que procedeix 
del sud-oest. Rep aquest nom al llarg de 
tota la costa catalana i a la zona de con
fluència de l'Ebre i el Segre, a les comar
ques de la Terra Alta, el Segrià i part de la 
Ribera d'Ebre. A causa de la seva proce
dència en relació amb els indrets on bufa, 
és un vent humit i suau, que acostuma a 
portar bonança i en algunes ocasions 
núvols. L'època en què més bufa és a l'es
tiu. Puntualment també rep els noms de 
Garbinada, Vent de Girona i Marinada. 

El Garbí pot identificar-se a bona part 
de la costa catalana, com ara al Maresme, 
durant la meitat càlida de l'any, amb la 
brisa marina. La seva direcció quasi 
paral·lela a la costa s'explica, en certa 
mesura, per la desviació de Coriolis, 
especialment terra endins, on gira una 
mica cap a la dreta, i per la mateixa dispo
sició dels relleus de la Serralada Litoral. 

Coincidint amb la procedència del 
sud-oest però amb característiques i 
localitzacions ben diferents hem recollit 
també les denominacions de Vent de 
Morella i Llebeig. 

Morella. Circumscrit a la zona del 
Segrià, les Garrigues i part de l'Urgell, a 

més de bufar del sud-oest es distingeix 
per ser un vent molt fred i molt sec que 
acostuma a bufar a l'hivern, la qual cosa 
comporta que moltes vegades produeixi 
en aquesta zona glaçades; és un vent 
d'intensitat entre suau i moderada. 

Ponent (llati: ponente, castellà: ponien
te, italià: ponente, provençal: ponen, por
tuguès: ponte). També és de procedència 
oest, com el Serè, però a diferència 
d'aquest hom el pot localitzar a la costa, a 
la part baixa del Llobregat i al llarg de la 
vall del Ter. Bufa tot l'any però ho fa en 
menys freqüència durant la primavera. És 
un vent sec i calent. Les referències que 
se'n tenen també indiquen que la majoria 
de les vegades és un vent fort. Puntual
ment rep els noms de Vent de la Fam, 
Vent de Segarra i Matafesols. 

Les característiques apreciades de vent 
fort, sec i calent s'han de posar en relació 
amb un cert efecte John . Els fluxos de 
vent de l'oest ben establerts poden, des
prés de travessar la Península Ibèrica, 
arribar a la Mediterrània ressecs i relati
vament càlids perquè han perdut la seva 
humitat en el vessant atlàntic i, conse
qüentment, perquè han experimentat un 
escalfament adiabàtic segons el gradient 
adiabàtic sec en el seu descens cap a la 
costa mediterrània. 

Serè . És un vent que només ha estat 
localitzat a les comarques de l'Urgell i 
Segrià, a la part més occidental de la 
Depressió Central. Acostuma a bufar al 
llarg de tot l'any i procedeix de l' oest. És 
un vent fred. Per la seva intensitat, no pas 
massa accentuada, és un vent entre suau i 
moderat. 

Mestral (llatí: magistrale, castellà: 
maestral, italià: maestrale, provençal: 
mistral). És un vent que procedeix del 
nord-oest i bufa predominantment a l'hi
vern. És fred, molt sec i fort . Hom el pot 
localitzar al llarg de tota la costa catalana. 
També rep denominacions com: Tra-

. muntana Canigonenca i Mistral. 
Cerç (llatí: circius, castellà: cierzo, 

provençal: cers) . Procedeix del nord
oest, i és més freqüent a l'hivern i a la pri
mavera que no pas a la resta de l'any. 
Clarament sec i d'intensitat considerable, 
bufa a les comarques sud-occidentals de 
Catalunya. En algun punt també rep la 
denominació de Vent de Dalt. 

Aquesta denominació correspon al 
mateix vent dit Mestra( en altres sectors. 
El terme és vinculat semànticament al 
Cierzo. I també, climàticament, el Cerç 
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VENTS DEL NORD-OEST 

Mestral ~ 

Cerç f;::;:;}}J 

La denominació Mestral s'ha trobat a tot el litoral . En canvi, el Cerç només és present a les comarques sud-occidentals de 
Catalunya 

no és més que el .Cierzo aragonès, o vent 
fort del nord-oest, que flueix impetuosa
ment cap a la Mediterrània pels estrets 
corredors i ports pels quals s'obre pas la 
vall baixa de l'Ebre. El Cerç i el Mestral 
bufen sota una advecció del nord-oest o 
del nord . 

Vent de Dalt. Rep aquest nom el vent 
que es caracteritza per procedir d'un lloc 
més alt que el de referència. A part de 
coincidir en el fet de ser vents forts i que 
poden portar núvols, pluges i fins i tot 
neu, no en podem géneralitzar d'altres 
trets diferencials per la raó anteriorment 
esmentada. Tanmateix, només tenim 
coneixement que pot bufar del nord, del 
nord-est i de l'est. 

Toponímia 
Els noms de vents que coincideixen 

amb noms de llocs concrets de Catalu
nya, siguin hidrònims, orònims o corò
nims, expressen una determinada manera 
d'entendre i copsar el territori. Sovint 
entre l'home i el país més immediat s'es-
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tableix una relació especial que fa que 
s'adjudiqui a un vent un nom d'un deter
minat accident del relleu -una serralada, 
per exemple- o el nom d'un indret cone
gut -una comarca o una ciutat- d'on 
hom creu que procedeix. 

Sembla lògic de creure que la gènesi 
d'un vent no té lloc ni en el cim d'una 
muntanya, ni en la capçalera d'un riu, ni 
en el territori d'una ciutat. No obstant 
això, la percepció col·lectiva ha fet que es 
donés a un vent que bufa en un determi
nat lloc el nom d'un indret que, alhora, 
coincideix amb la seva procedència habi
tual. I així, quan hom diu: "vent de ... " 
(Port, Morella, Mallorca, Sant Sadurní, 
etc.) o bé el Ripollès o la Tramuntana 
Canigonenca, etc. vol dir "vent que se 
sent de ... ", "que prové o que passa per 
aquell indret" amb el qual manté algun 
tipus de lligam antropològic o que, tal 
vegada, representa un punt de referència. 

Observem que els noms que detallem 
en aquest apartat manifesten tota la 
diversitat geogràfica dels indrets d'on 
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hom entén que procedeix un vent que 
afecta la seva contrada. La terminologia 
aerològica popular s'ha servit de la topo
nímia per indicar la procedència d'un 
vent, la intensitat i els diferents nivells de 
distància -proximitat o llunyania- entre 
el vent i la col·lectivitat que li ha donat 
nom. És així com els noms de vents que 
alhora són també noms geogràfics poden 
classificar-se en tres grups d'acord amb la 
identificació que n'ha fet la cultura popu
lar i la percepció col·lectiva: 
a) Noms de vents que coincideixen amb 

noms de comarques i regions o fins i 
tot amb noms d'altres països i estats. 

b) Noms de vents que coincideixen amb 
noms de ciutats o entitats de població. 

e) Noms de vents que adopten la seva 
denominació segons el nom d'un acci
dent del relleu d'on procedeixen o per 
on passen. 

Tanmateix, tots els noms de vents que 
es presenten aquí, tot i ser denomina
cions locals que es comprenen i són vives 
en un territori de més o menys extensió, 
corresponen, en sentit meteorològic 
estricte, a les direccions que assenyala la 
rosa dels vents estàndard. Presentarem, 
doncs, els noms de vents agrupats segons 
la direcció d'oh procedeixen sense 
menystenir, però, una possible classifica
ció atenent a una ordenació toponímica. 

Vents del Nord 
S'han observat nombroses denomina

cions de vents procedents del nord i que 
s'adapten a topònims de diferents indrets 
de Catalunya. 

Carcanet. L'anomenen així a Llívia i a 
Puigcerdà, si bé la seva procedència és 
del nord-est. 

Al nord del Capcir trobem els topò
nims de Carcanières i Bosc de Carcanet. 
Aquests dos indrets són exactament a 
l'interior de la vall de l' Aude que en 
aquest punt està voltada de muntanyes 
superiors als 2 000 m. Més al nord, la vall 
de l'Au de s'estreny considerablement 
formant un congost. 

Vent de Port. Quan a Barruera, Esterri 
d'Àneu i a Tírvia es fa referència al vent 
de Port, hom distingeix clarament de 
quin port de muntanya procedeix. 

A Barruera prové del port de Caldes, 
de Como-lo-Forno (3 000 m) i es cana
litza per la vall de la Noguera de Tor. 

A Esterri d'Àneu, a Soriguera i a 
Tremp el vent de Port s'atribueix al port 
de la Bonaigua (2 672 m). A Esterri 
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d'Àneu, però, hom distingeix amb aquest 
mateix nom un altre v ent de Port, proce
dent del Tesso (2 696 m) que es troba a 
l'oest d'aquesta població i a l'oest de la 
mateixa vall d'Àneu. 

A Tírvia, a la vall de Cardós, el vent de 
Port s'atribueix al port de Tavascan 
(2 217m). 

Convé observar que els vents anome
nats d'una manera genèrica "vent de port" 
afecten una àrea relativament gran -
d'Esterri d'Àneu a Tremp- i prenen una 
direcció nord-sud canalitzats per les valls 
de tres rius: la Noguera de Tor, la 
Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagor
çana. El modelat glacial de les valls que 
hem esmentat facilita la circulació d'aquests 
vents i en potencia les característiques. 

Gavatxona, vent gavatx, (la gavatxa, 
nom que a la vall d'Àneu es dóna a la 
boira que prové de la vall d'Aran). En 
sentit genèric, el terme "gavatx" s'aplica, 
amb ironia, a tot allò que ve de França. 

Trobem aquest nom a Sant Maurici de 
la Quar, a l'est del Berguedà. 

Berguedà. Amb el nom d'aquesta 
comarca es coneix, a Cardona, el vent 
procedent del nord. La coneixença 
d'aquest vent, i amb la mateixa denomi
nació, s'estén al Lluçanès, a la plana de 
Vic, a Oliana, Guissona i Agramunt. S'ha 
de fer notar que la seva procedència no 
coincideix prou bé en alguns casos amb 
el nord d'aqu.estes poblacions. 

Vent de Serra. Registrat a Artesa de 
Segre, i a Balaguer. L'hem de considerar 
procedent del Pirineu. 

Tramuntana. El concepte tramuntana, 
com ja s'ha deixat dit en un altre apartat 
d'aquest treball, s'aplica a un vent proce
dent del nord i té unes característiques 
meteorològiques i estacionals ben preci
ses. També s'ha dit que el mot Tramun
tana es troba estès arreu de Catalunya. 

En alguns indrets de Catalunya, la 
procedència exacta de la Tramuntana 
s'assenyala amb una adjectivació que en 
determina el punt geogràfic d'on es con
sidera que procedeix. 

A la Plana de Vic en general, i en els 
seus límits ~ord-orientals (l'Esquirol i 
Tavertet) es coneix la Tramuntana de 
Berga o vent Lluçanès, procedent del 
nord-oest. S'anomena Tramuntana de 
Roses a un vent procedent del nord-oest 
i Tramuntana de Núria a un vent que 
procedeix del nord. 

A l'Empordà i a una part del Gironès 
es coneix la Tramuntana del Çanigó, que 
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VENTS DEL SUD-EST 

Xaloc~ 

Marinades ¡;:;:;:;:;}:J 

El mapa mostra que el nom de Marinada és vigent a l'interior. A la costa, els vents del sud-est reben diferents denomina
cions d'acord amb la seva direcció o punt de procedència. El nom més comú i més conegut és el de Xaloc 

rep també els noms de la Canigonenca o 
Tramuntana de les Neus. 

A Sant Pere de Riudebitlles, situat al 
peu del vessant sud de Montserrat, el 
vent del nord o Tramuntana també 
s'anomena vent Montserratí. 

A la part meridional del Segrià, i en 
concret a Rosselló de Segrià, la Tramun
tana s'anomena també vent d'Alguaire. 
Hem de creure que es tracta d'un vent 
l'origen del qual és en un indret llunyà, 
canalitzat per la vall de la Noguera Riba
gorçana. 

A Tarragona i a la Conca de Barberà, 
la Tramuntana rep també el nom humo
rístic de joanet o ]oanillo de Prades, pro
cedent del nord-oest, de la serra de Pra
des. Amb aquest nom, però, es designa 
altres vents septentrionals violents que 
reben diverses determinacions geogràfi
ques segons les comarques: Joan de 
França al Rosselló, joan de Narbona a 
l'Empordà i joan de Cabra al Camp de 
Tarragona. 

Encara podem esmentar la Tramun
tana de Ripoll, coneguda amb aquest 
nom a Santa Coloma de Queralt, la Tra
muntana segarrenca o Vent de Segarra, 
anomenada així a Olot, i la Tramuntana 
pallaresa, procedent del nord-oest, del 
Pallars, coneguda a Guissona. 

Vents del Nord-est 
Els vents procedents d'aquest punt 

cardinal adopten el;; noms següents: 
Provençal. El Provençal, o també ano

menat el Provencès, és un vent del nord
est o del nord/ nord-est. Bufa, sobretot, a 
la Costa Brava: a Roses, l'Escala, l'Estar
tit, Palafrugell i Tossa de Mar. 

És molt semblant al gregal i se' l creu 
"parent de la Tramuntana" . El seu nom 
indica clarament que és un vent proce
dent de la Provença, i per això hom con
sidera que prové de Sète, al golf del Lleó. 
I, doncs, amb aquesta indicació geogrà
fica és perfectament versemblant la preci
sió que fa un informador quan diu que el 
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VENTS DEL SUD-OEST 

Morella [ :;::;:::;:;j 

Llebeig B 
Garbí ~ 

Tres són els noms que es poden generalitzar per al vent de component sud-oest : Garbí, Llebeig, Morella . El Garbí es loca
litza al llarg de tota la costa i en l'àrea de la vall de l'Ebre i en la confluència amb la del Segre. El Llebeig s'ha localitzat a 
quas i tota la costa catalana, excepció fe ta del sector meridional. El Morella només ha estat localitzat a la zona del Segrià, 
les Garrigues i part de l'Urgell. Té uns punts d'intersecció amb el Garbí a la part meridional del Segrià 

Provençal, a la Costa Brava, segueix una 
direcció paraHela a la línia de costa. 

Vent Arbonès. Anomenat així a Sant 
Feliu de Codines, a la plana de Vic i al 
Lluçanès. El seu nom cal emparentar-lo 
amb el (N)arbonès, procedent de Narbo
na, nom amb què es coneix a Borredà. A 
França, a la Provença, s'anomena "Arbo
nès" a un vent que allí prové de l'oest. 

Ripollès. Denominació que a Cercs, 
Montmajor, Peguera, Viver i Serrateix i 
Avià indica el vent del nord-est. Aquest 
mateix nom és viu també a Solsona, Car
dona i a Igualada. 

Les cinc localitats primeres comprenen 
una zona del Baix Berguedà ben delimi
tada que, juntament amb els tres munici
pis restants, dibuixen, en conjunt, un 
àmbit territorial extens i alhora precís des 
del qualla comarca del Ripollès es troba, 
en efecte, al nord-est. 

Llançanenc. El gentilici llançanenc, a 
Roses, s'aplica a un vent que s'atribueix a 
Llançà o procedent de la direcció en què 
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es troba aquest municipi empordanès. 
El Llançanenc travessa la península del 
cap de Creus canalitzat per la serra de 
Roda . 

Vent de Roses. Anomenat també Tra
muntana de Roses, l'hem trobat en una 
àrea compresa entre Cervelló, al Baix 
Llobregat, i Barcelona. 

Vent del Rosselló. Amb aquest nom 
hom indica la procedència d'un vent 
que bufa del nord/ nord-est del Ripo
llès . Penetra a la vall de Camprodon a 
través del coll d'Ares (1 610 m) i s'ano
mena així a Molló , Camprodon, Sant 
Pau de Seguries i a Sant Joan de les 
Abadesses . 

Vent Francès o ·v ent de la Vall Baixa. 
Registrat a Sant Boi de Llobregat i a les 
poblacions veïnes situades en el curs baix 
del Llobregat. És un vent del nord-est i 
prové de França. No obstant això, en 
aquest indret del Baix Llobregat hom 
puntualitza que el vent Francès "ve del 
Tibidabo". 
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Vents de l'Est 
Són escassos els noms de vents proce

dents de llevant que portin el nom d'al
gun lloc. Només en dos indrets de Cata
lunya s'adopten denominacions toponí
miques: a la Seu d'Urgell es coneix el 
vent de Cerdanya i, a l'Alta Ribagorça, el 
vent de Catalunya. 

A Fornells de la Selva, es distingeix el 
Llevant de Sant Feliu de Guíxols, proce
dent del sud-est, i el Llevant de Roses, 
procedent del nord-est. 

A la Sénia el vent de l'est s'anomena 
vent Ampostí i, a Organyà, se'l denomina 
Llevant de Fígols . 

Vents del Sud-est 
Vent Ampostí. El vent que prové del 

sud-est a Maspujols rep el nom de la ciu
tat d'Amposta. 

A Llívia, però, el vent del sud-est és 
anomenat vent de Mallorca i se'l consi
dera provinent de la Tossa d'Alp i del Pla 
de Salines, indrets de la Cerdanya situats 
al voltant dels 2 500 m. 

Cap de Riu. S'ha localitzat a Sant Boi 
de Llobregat. Contràriament al que hom 
creuria, aquest nom no es refereix a la 
capçalera del riu, sinó al seu extrem opo
sat, és a dir, a la desembocadura, que en 
altres indrets s'anomena també "la gola". 

Vents del Sud 
A Llívia, el vent meridional és anome

nat vent d'Espanya, la procedència del 
qual se situa a les serres del Cadí i el Moi
xeró. Aquesta mateixa denominació s'es
tén fins a Occitània, on rep el nom de 
vent d'Espanha. 

Vents del Sud-oest 
Vent de Mencui . A Soriguera, el vent 

del sud-oest pren el nom d'aquest poble 
de muntanya, situat a 1 250 m. Mencui es 
troba, en efecte, a l'oest de Soriguera. 

Morella, Morellà o Morellenc. Com 
indica el seu nom, es tracta d'un vent 
procedent dels ports de Morella que 
afecta un extens sector del sud i el centre 
de Catalunya comprès entre Artesa de 
Segre, al nord, Gandesa, al sud, Tàrrega, 
a l'est i Vilanova de la Barca, a l'oest. 

Vents d'Oest 
Vent d'Aragó. Amb aquest nom es 

designa un vent de l'oest que es considera 
procedent, d'una manera clarament 
imprecisa, de la regió aragonesa. S'ano
mena així a la franja nord-occidental i 
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occidental de Catalunya: Tírvia, Barrue
ra, Tremp i Rosselló de Segrià. 

Vent del Forat de la Seu. A Puigcerdà 
s'anomena així un vent de l'oest que 
penetra a la Cerdanya pel Forat de la 
Seu. Aquest topònim indica el congost 
format pel Segre, que tanca per l'oest el 
terme municipal de Montellà i Martinet 
i és, alhora, el límit occidental de la 
Cerdanya. 

Pallars, Pallarès o Pallaresos. Amb el 
nom de la comarca i amb els gentilicis 
que se'n deriven es designa un vent pro
cedent del Pallars que pren direccions 
diferents segons el lloc on es fa sentir. 
Comprèn una àrea extensa del Berguedà 
i del Bages: Sant Llorenç de Morunys, 
Guardiola de Berguedà, Montmajor, 
Viver, Serrateix i Cardona. 

Vent de la Foncalda. Conegut a Cor
bera d'Ebre. Es refereix al vent que prové 
de l'oest, procedent de Gandesa. La 
Fontcalda, indret proper a Corbera 
d'Ebre, és un santuari i un centre d'ai
gües termals que es troba al peu de la 
serra de Pàndols. 

Vigatana. Recollit a Osor, municipi de 
l'interior de la Selva. És un vent que 
prové de l'oest i se'l considera originari 
de la ciutat de Vic. 

Vents del Nord-oest 
Vent de Sant Llorenç. A Sabadell s'in

dica amb aquest nom el vent que prové 
de Sant Llorenç del Munt. 

Vent de Sant Sadurní. Recollit a Sant 
Feliu de Codines . Sant Sadurní i els cin
gles que porten aquest mateix nom són 
propers a Sant Feliu de Codines i Gallifa 
i constitueixen la continuació cap a l'oest 
dels cingles de Bertí. 

Vent de la Frau. Amb aquest nom que 
indica pas estret entre dues muntanyes, a 
Badalona, es coneix el vent que ve del 
nord-oest. 

El Segarra és un nom de vent especial. 
El nom de vent que s'atribueix a aquesta 
comarca presenta algunes variants que li 
apliquen els diferents indrets on arriba la 
seva influència. Comprèn pràcticament 
tots els punts cardinals a causa de la posi
ció central de la comarca que li dóna el 
nom i de la seva altitud mitjana en relació 
amb les terres circumdants. 

Segarra. És anomenat així a l'Empor
dà, Garrotxa, i la Plana de Vic. És un 
vent procedent del sud-oest. 

Segarrà. A la Conca de Tremp, proce
deix del sud-est. 

VENTS DE L'OEST 

Ponent~ 

Serè f:;:;:;:;:;:J 

Tal com es pot observar, entre els dos vents procedents de l'oest, el Serè i el Ponent, no hi ha cap punt de coincidència. 
El Ponent és un vent que es fa sentir al llarg de la costa, al curs baix del Llobregat, a la plana empordanesa i a les comarques 
del Baix Ebre i el Montsià; i el Serè es localitza a l'interior de l'Urgell i al Segrià 

Segarrenc. Anomenat així en una 
àmplia franja de llevant des de l'Empor
dà, i el Gironès fins al Barcelonès. És un 
vent de l'oest. 

Segarresa. Finalment, a l'Urgell, es 
coneix amb aquest nom el vent que prové 
de la Segarra, és a dir, del nord-est, tot i 
que una gran part de les terres urgellen
ques havien pertangut i se senten encara 
avui una part inseparable de la Segarra 
històrica. 

En efecte, la Segarra, comarca que al 
llarg de la història, ha sofert diverses 
fragmentacions, comprèn un gran part de 
l'al{iplà central de Catalunya. Els límits 
de l'actual Segarra foren determinats, el 
1933, per la Ponència per a la Divisió 
Territorial de Catalunya, conscients, 
però, de les dificultats que comportava 
una delimitació correcta d'aquesta 
comarca. 

La Segarra històrica i popularment 
sentida és, doncs, molt més gran del que 
avu1 coneixem com a comarca oficial i 
administrativa. 

Per això, el nom de vent que ara resse
nyem cal considerar-lo procedent d'aquest 
territori gran i imprecís, que es troba en 
una situació central de Catalunya i a una . 
altitud mitjana d'uns 600 metres. 

Conclusions 
El present estudi ha pretès oferir tota 

la riquesa conceptual i científica dels 
noms dels vents, amb la intenció de tren
car la uniformitat a què es tendeix. En 
aquest sentit ha estat possible de recollir 
altres denominacions suficientment 
generalitzades, que poden ser tan vàlides 
com la rosa dels vents estàndard. Així, a 
més a més del Ponent, s'hauria de con
templar el Serè. El Llebeig i la Morella 
formen grup amb el Garbí com a vents 
del sud-oest. El Mestral s'ha de comple
tar amb el Cerç, igual que la Marinada 
amb el Xaloc. 

La base metodològica del treball ha 
estat el recull d'informació mitjançant la 
tramesa d'enquestes i del treball de camp, 
el qual es plantejà d'una forma selectiva 
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dirigida a entitats i persones sensibilitza
des pel tema i amb un coneixement del 
medi. 

D'enquestes se n'enviaren un total de 
500, de les quals se'n reberen aproxima
dament 200, que donaren notícia d'un 
centenar llarg de punts. 

Formalment l'enquesta s'elaborà pen
sant que l'enquestat resf>ongués a les 
qüestions d'una manera precisa: així, 
s'optà per preguntes tancades. 

S'ha recoÜit un total de 173 denomi
nacions de vents obtingudes mitjançant 
el resultat de les enquestes i del bui
datge bibliogràfic si s'especificava la 
seva direcció. 

En el conjunt de noms de vents pre
sentat destaquen, per la seva major fre
qüència a les enquestes, catorze, que 
complementen la tradicional rosa dels 
vents catalana de vuit rumbs, i sobre els 
quals s'ha realitzat una anàlisi particular. 

S'ha constatat la gran riquesa toponí
mica dels noms dels vents. Molts d'ells 
són pròpiament topònims, com per 
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exemple Morella, vent d'Alguaire o vent 
de Núria entre altres. Aquesta riquesa és 
explicable pel fet que els accidents i llocs 
geogràfics precisen popularment, més 
que no pas els punts cardinals, la proce
dència del vent. 

Respecte a la seva localització, en 
alguns casos ha estat possible de configu
rar certs patrons de distribució espacial 
(vents més generalitzats com és el cas del 
Xaloc, Cerç, Garbí ... ) i, en d'altres, a 
causa de la seva riquesa quantitativa i del 
caràcter local d'aquests vents, no s'ha 
pogut trobar zones homogènies en les 
quals un determinat vent presentés la 
mateixa denominació (Mencui, Rouenc, 
vent de Serra ... ) 

Tramuntana i Marinada, atenent a la 
seva explicació científica, corresponen a 
vents d'un àmbit força restringit, tanma
teix s'han generalitzat a àmplies àrees del 
territori. 

S'ha de considerar la importància de la 
rosa dels vents estàndard amb la qual s'han 
sintetitzat els noms de vents més difosos, 
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Mestral del golf de Sant jordi. Barcelona 
1950. 
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tot i que s'hauria de tenir ben present 
l'existència d'altres denominacions. 

S'ha pogut percebre una clara diferència 
quantitativa entre les denominacions dels 
vents en zones costaneres i de l'interior. La 
incidència del vent a l'interior ve determi
nada per l'orografia, que canalitza el vent 
seguint direccions més concretes. En can
vi, al li toral la seva direcció en alguns casos 
resulta més difícil de precisar. 

Data de recepció de l'original : 11.88 
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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 satèHit. 
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 

IV SETMANA D 'ESTUDIS URBANS 

Del 12 al 16 de juny de 1989 es va cele
brar a Lleida la IV Setmana d'Estudis 
Urbans, organitzada pel Departament de 
Geografia i Història de l'Estudi General 
de Lleida, la Demarcació de Lleida del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i el 
Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arqui
tectes Tècnics. 

Les sessions se centraren en un tema 
general: el comerç, la ciutat i l'urbanisme 
comercial, cosa que oferí l'ocasió d'un 
intercanvi d'informació i experiències 
que sobre el tema han desenvolupat un 
bon nombre d'especialistes, des de dife
rents disciplines: economistes, geògrafs, 
arquitectes etc, els quals han aportat 
coneixements sobre Catalunya, Espanya 
i d'altres països, com França, Itàlia, Bra
sil, Portugal i Andorra. 

La Setmana s'estructurà en tres grans 
temes, alguns dels quals permeteren una 
subdivisió segons l'àmbit territorial que 
tractaven. 

La sessió inaugural, amb les conferèn
cies del senyor Santiago Pagès, de la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Barcelona, i el senyor 
Alberto Sartoris, arquitecte italià de 
FAS-SIA-FSAI, va obrir el primer gran 
tema general sobre les estructures comer
cials urbanes. Les intervencions del se
nyor Miquel Modrego , Cap de Servei 
d'Ordenació del Comerç de la Generali
tat de Catalunya, del senyor Severino 
Escolano, professor del Departament de 
Geografia i Ordenació del Territori de la 
Universitat de Saragossa, del senyor 
Alain Metton, de la Universitat de la Sor
bona, de París, i la del senyor Joan A. 
Solans, Director General d'Urbanisme 
de la Generalitat de Catalunya, van apor
tar una visió general de les estructures 
comercials catalanes, espanyoles i france
ses. La situació i evolució recents del 
comerç, la legislació, les infrastructures, 
entre d'altres aspectes, van permetre la 
formulació d'un panorama general de la 
problemàtica i la valoració de la impor-
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rància que el comerç ha adquirit en els 
darrers decennis dins d'un marc econò
mic més ampli. 

Englobat dins d'aquest gran tema, el 
Grup d'Estudis Urbans de l'Estudi 
General de Lleida, el senyor Amadeu 
Petitbó i el senyor Ezequiel Baró, de la 
Universitat de Barcelona, el senyor Lluís 
Martínez, d'EADE i el senyor Romà 
Pujades, de la Universitat de Barcelona, 
exposaren estudis concrets sobre el 
comerç a la ciutat de Lleida i a les comar
ques que l'envolten. La localització de 
comerços i serveis, l'estructura comercial 
i la funció del comerç en aquestes terres 
de Ponent foren els temes estudiats. 

Una altra subdivisió dins el tema de les 
estructures comercials s'ocupà de pre
sentar exemples de diferents ciutats: l'ar
quitecte andorrà, senyor Antoni Pol, 
sobre Andorra, els geògrafs de la Univer
sitat de Barcelona, senyor Carles Carre
ras i senyora Carmen Sauer, sobre Barce
lona, la geògrafa de la Universitat de Sao 
Paulo, senyora Silvana Pintandes, sobre 
els shopping center d'aquesta ciutat brasi
lera, la geògrafa del Centro de Estudios 
Geograficos de Lisboa, senyora Teresa 
Barata, sobre Lisboa, i el geògraf senyor 
Pau Serra, sobre Màlaga, foren els enca
rregats d'oferir les diferents visions del 
desenvolupament i estructura comercial 
de les mencionades ciutats. 

El segon gran tema general, l'urba
nisme comercial, va anar a càrrec de 
l'economista senyor Marçal Tarragó, que 
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analitzà l'evolució comercial i la compar
timentació del territori segons les diver
ses funcions. L'arquitecte senyor Javier 
García va analitzar les relacions entre 
urbanisme i activitat comercial, i l'arqui
tecte senyor Daniel Gelabert, tractà de 
l'ordenació de les activitats comercials de 
cara a un futur pròxim. 

El tercer gran tema era dedicat a la pre
sentacw i l'anàlisi de les tipologies 
comercials. Dins d'aquest tema, els 
arquitectes senyor Llorenç Gabàs va 
exposar una anàlisi sobre suburbis i 
comerç, el senyor José Angel Rodrigo va 
presentar el shopping center de la 
Vaguada de Madrid, el senyor Juan Tho
mas de Amorrio parlà de l'experiència de 
Parque Sur, la senyora Mercè Clave!, 
d'EADE, va exposar el cas d'una galeria 
comercial de recent creació. A continua
ció, el senyor Jordi Maymó, director de 
Mercabarna, va parlar dels mercats cen
trals i més concretament de MERCASA, 
i l'economista senyor Ramon Morell i 
l'arquitecte senyor Carles Llop van 
analitzar el paper de les fires, concreta
ment de la de Lleida, en la promoció 
comercial. 

La Setmana va acabar amb una taula 
rodona sobre ciutat i comerç i la proble
màtica del comerç a l'horitzó de l'any 
2000. Fou moderada pel senyor Ramon 
Morell. 

Durant la Setmana es presentà el llibre 
sobre la III Setmana d'Estudis Urbans 
celebrada el 1986 i publicat per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 

Jordi Domingo 
Grup d'Estudis Urbans ComerCUl ls 

Universitat de Barcelona 

XII TROBADA D'ESTUDIANTS 
DE GEOGRAFIA 
I JOVES GEÒGRAFS. 
VALLADOLID, 1989 

Entre els dies 27 i 30 de març de 1989, 
va tenir lloc la trobada anual d'estudiants 
de Geografia i joves geògrafs, aquest any 
a la ciutat de Valladolid. Com a les darre
res trobades (Granada, 88), se celebrà 
després de la Setmana Santa i tingué una 
durada de quatre dies, tres dels quals 
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es dedicaren a la presentació de ponèn
cies i comunicacions, mentre que el 
darrer es destinà a una sortida de camp 
per la Comunitat Autònoma on es rea
litzà la trobada. Hi col·laboraren 300 
estudiants de gairebé totes les Universi
tats espanyoles, amb gran participació de 
dues Universitats catalanes, l'Autònoma 
i la de Barcelona. 

En aquesta edició, a causa de la nom
brosa assistència de participants, la sor
tida de camp disposava de tres opcions: 

Muntanyes del nord 
Cañón del Duratón 
Arribes del Duero 

S'hi exposaren un total de 30 ponèn
cies, quinze de les quals tractaren del 
clàssic mètode, concepte i tècnica 
emprada en Geografia, i de la innovadora 
"Geografia del Turisme" . La resta de les 
ponències eren de tema lliure. 

El primer dia, el catedràtic de Geogra
fia Física senyor Jesús García Fernandez, 
feu la presentació de la trobada tot 
donant coratge als geògrafs del futur. 
Acte seguit es presentaren ja les ponèn
cies, que tingueren lloc a l'aula Mergelina 
de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Valladolid. 

L'alcalde donà la benvinguda oficial 
als participants de la trobada amb una 
breu recepció. A la tarda del dilluns i 
durant tot el dimarts es llegiren la resta 
de les comunicacions que, amb alguna 

excepció, foren bastant lacòniques i d'in
terès minoritari. Només animaren la jor
nada alguns actes esporàdics i ja habi
tuals, dels nostres coHegues de la U ni
versitat Complutense de Madrid (teatre, 
pintura, etc). 

El darrer dia es destinà a parlar del 
futur del geògraf, tema habitual de les 
trobades, amb la participació, respecte a 
d'altres anys, de professionals de la geo
grafia de la Comunitat Autònoma de 
Castella-Lleó. La discussió acabà en punt 

mort, i es va cloure la sessió amb la pre
sentació de la ciutat seu de la propera 
trobada, Sevilla. 

L'últim dia de la trobada s'anà d'ex
cursió a les terres de Salamanca i Zamora, 
per tal d'estudiar-hi tant l'ús agrari del 
sòl com la utilització hidroelèctrica dels 
rius, i la morfologia urbana de Zamora. 

L'itinerari fou presentat per tres pro
fessors de la Universitat de Valladolid 
que ens ajudaren a comprendre la realitat 
d'aquestes terres . 

U ni versi tats participants: 
Alacant 
Autònoma de Barcelona 
Autònoma de Madrid 
Barcelona 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Complutense de Madrid 
Granada 
La Laguna 
León 
Murcia 
Oviedo 
Salamanca 
Santiago 
Sevilla 
València 
Valladolid 

Grup d'Estudiants d e Geografia 
Universitat de Barcelona 
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Cartografia (mapes i plànols) Fullets turístics 

Laboratori (ampliacions i reduccions) Dibuixos 
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PASSATGE DE VILARET, 37 - TELS. (93) 255 68 73 - 347 40 20 - FAX 348 14 79 - 08013 BARCELONA 

R .C .C. n ° lO • octubre 19 89 • vo lum IV 



XIV CONFERÈNCIA CARTOGRÀFICA 
INTERNACIONAL 

Entre els dies 17 i 24 d'agost d'enguany 
va tenir lloc a Budapest la catorzena sessió 
de la Conferència Cartogràfica Internacio
nal, organitzada pel Comitè Nacional 
Hongarès de l'Associació Cartogràfica 
Internacional (ICA) i per l'Institut de 
Geodèsia, Cartografia i Teledetecció del 
país esmentat. 

El contingut de la Conferència s'es
tructurà en deu àrees: Atlas, Automatit
zació, Cartografia Temàtica, Educació, 
Regió i Entorn, Sistemes d'Informació 
Geogràfica, Teledetecció, Tecnologia, 
Teories, Turisme. 

Les sessions de les ponències tenien 
lloc al matins. A la tarda es reunien els 
grups de treball o les comissions. El pro
grama va incloure també visites tècni
ques, sis exposicions de cartografia hon
garesa i internacional, actes socials i cul
turals. Als assistents se'ls lliurà docu
mentació cartogràfica i turística. 

Cada àrea temàtica contenia un nom
bre variable de ponències, d'uns 15 
minuts cadascuna; pel seu nombre desta
caren les àrees d'Atlas, Automatització, 
Sistemes d'Informació Geogràfica i Tele
detecció. En general, les ponències trac
taren d'aspectes molt concrets, per loca
lització o especialització, dels temes 
esmentats. Dins l'àrea de Cartografia 
Temàtica, Ramon Masip, de l' Institut Car
togràfic de Catalunya, presentà el cloeu-

INTERNATIONAL CARTOGRAPHIC 
ASSOCIATION CARTOGRAPHIQUE I 

• 

HUNOARY INVnES YOU 

LA HONGRIE VOUS INVITE 

ment "The use of computers in the genera
tion of a low scale geological map". 

Pel que fa a l'organització, hi hagueren 
deficiències com la manca de traducció 
simultània entre l'anglès i el francès, les 
dues llengües oficials, o bé els nombro
sos canvis de programa que no eren 
exposats als assistents fins al mateix dia. 
Aquestes variacions tenien relació amb 
un factor no imputable a l'organització, 
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com és l'elevat nombre de comunicants 
absents. 

La propera conferència mundial de la 
ICA tindrà lloc el setembre de 1991 a la 
població anglesa de Bournemouth. 

Nota de redacció 

ElDRAWBASE i el CADKEY 3 .15 

La redacció de la Revista ha rebut de 
Central COMM S.A. (Madrid) informa
ció sobre programes informàtics que 
poden ésser interessants per als nostres 
lectors. Es tracta del DRA WBASE i del 
CADKEY 3.15 de la casa FHECOR. 

El DRA WBASE combina les caracte
rístiques d'una base de dades amb un 
programa de dibuix. És un paquet de dis
seny per ordinador que s'empra en PC 
IBM o compatibles. DRA WBASE inte
gra capacitats de dibuix en 2D, disseny 
en 3D i gestió de base de dades, i ofereix 
a l'usuari, per un preu assequible, una 
aplicació multipropòsit, potent i versàtil. 

La nova versió de CADKEY 3.15 
suporta una gamma més àmplia de targe
tes gràfiques. Entre aquestes noves pres
tacions destaca la possibilitat de definir 
plànols de construcció per tal de crear 
entitats en vistes diferentes de les visua
litzades actualment a la pantalla. 

Nota de redacció 

IDEA · DISSENY · GRÀFIQUES 
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78 bibliografia 

LES ESTRUCTURES 
COMERCIALS 

A DIAGONAL-MAR 

1.1.· TITOL: 

1.2.- AUTOR: 

1.3.- TRADUCTOR: 

1 .4.- PAíS: 

1.5.- ANY D'EDICIÓ: 

1.6.- EDITORIAL: 

1.7.- ISBN: 

2.1.- FORMAT: 

2.2.- NOMBRE DE 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGIDILITAT: 

3.2.- ESTRUCTURA 
DELLLIDRE: 

GEMMA ADELANfADO CASAÑAS 
SUSANA AVIlA MONTES 

MAI!C BOU BONlU.A 
ll.liTH FERNANDEZ NÚÑEZ<ACHO 

DIECO CONZAI.Ez EXPÓSITO 
EVA sANciiEZ CUEIIRERO 

FELISA DE LAS HERAS BERNAT 
/OitDI HUETE WZANO 
WIS MACAZ Ttu.Ez 

PEDitO MAAQUEZ SALDAÑA 
CLAliA E. MtNrJEZ 5ANCHEZ 

ECO. JA VIU NAVAitltO BAABEitO 
JOitDI VERNET MOitENO 

2on. Batxillerat 

INSTITUT BARRI BESÒS 

Les estructures comercials a 
Diagonal-Mar 

Adelantado Casañas, Gemma 
et al 

-

Espanya 

1989 

I.B. "Barri Besàs" 
(Barcelona) 

-

21 x 15,5 cm 

110 

Regular. 

Després del pròleg, a l'apar-
tat 3 s'exposen els objectius, 
la metodologia i les tècni-
ques de treball emprades. 
L'apartat 4 presenta una 
introducció de la zona estu-
diada. En els apartats 5 i 6 
s'exposen els resultats del 
treball. El llibre acaba amb 
les conclusions, la bibliogra-
fia i uns annexos de gràfics i 
de taules estadístiques. 

Estructu ra comercial del 
Vallès Occidental, volum I. 

Brañas i Espiñeira, Josep M.; 
et al 

-

Espanya 

1984 

Generalitat de Catalunya. 
D. G. de Comerç Interior i 
Consum (Barcelona). Col·lec-
ció Estudis Comercials, 2 

84-393-0425-0 

24x17cm 

192 

Bona. 

Organitzat en dues parts, la 
primera tracta de la localitza-
ció i l'equipament comercial 
de la ciutat de Sabadell, des 
de diferents punts de vista, i 
la segona part tracta dels 
hàbits del consumidor. 

Estudi comercial de la ciutat L'equipament comercial de 
de Banyoles Balaguer i la delimitació de la 

seva àrea d~atracció 

GESE, Societat Cooperativa Generalitat de Catalunya i 
l'Ajuntament de Balaguer 

- -

Espanya Espanya 

1985 1982 

Cambra de Comerç i lndús- Offset Romeu (Balaguer) 
tria de Girona (Girona) 

- 84-7231-957-1 

21,5 x 16 cm 30 x 21 cm 

184 72 

Bona. Bona. 

Nou capítols. N 'hi ha dos Es divideix en tres grans apar-
d'introductoris (0. Introduc- tats, una introducció general i 
ció; t. Àmbit d'estudi), dos unes conclusions finals. Cada 
d 'anàlisi comercial (2. Oferta apartat inclou una introduc-
comercial; 4. Hàbits del con- ció amb la metodologia referi-
sumidor), tres d'aspectes da. El primer apartat tracta de 
concrets (3 . Turisme; 5. Perí- l'equipament comercial exis-
metre per a vianants; 6. Mer- tent a la ciutat, la seva evolu-
cat municipal) i els dos darrers ció i la seva localització. El 
de balanç (7. Conclusions; 8. segon analitza el centre urbà 
Recomanacions). Els tres com a àrea d'influència corner-
capítols d'anàlisi se subdivi- cia! i els canvis de tendència. 
deixen en tres nivells més. El tercer tracta dels desplaça-
Els altres només en un. ments del comerç a la ciutat 

com a conseqüència del crei-
xement urbanístic. 
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3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BffiLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

Molt abundant: 6 fotografies, 
4 mapes i 51 gràfics circulars. 
Però poc variada; tots els grà
fics són del mateix tipus. 

Tot i que se li dedica un apar
tat, només consta de 8 títols 
que inclouen publicacions 
d'estadístiq ues i obres gene
rals de geografia. 

No n'hi ha. 

Aplicació d'una metodologia 
basada en l'enquesta directa 
per tal d'estudiar les estruc
tures comercials d'una àrea 
perifèrica de Barcelona. 

Llibre bastant elaborat i inte
ressant com a treball de curs 
d'estudiants de batxillerat i 
com a mostra d'un mètode de 
treball. 
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La part gràfica és correcta; la 
cartogràfica, no tant. 

No n'hi ha. 

No n'hi ha. 

Llibre elaborat de part dels 
autors per tal d'exposar el 
comportament del consum 
en una ciutat. És, doncs, tan 
important el mètode de tre
ball descrit com les conclu
sions que se'n deriven. 

Estudi complet i clar que per
met d'entendre el funciona
ment comercial d'una ciutat. 
Potser hi manquen alguns 
aspectes importants, com la 
infrastructura bancària, o el 
condicionament del consum 
per la indústria. El llibre és 
recomenable tant als profes
sionals com als estudiants 
d'economia i de geografia. 
També és útil per als estudis 
de localització comercial. 

bibliografia 79 

L'EQUIPAMENT COMERCIAL DE 
BALAGUER 

I LA DELIMITACIÓ 
DELA 

SEVA ÀREA D'ATRACCIÓ 

Eatudl realitzat Jier 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

i L'AJUNTAMENT DE BALAGUER 

Escassa, constituïda per foto
grafies i gràfics de barres, 
aquests darrers de poca quali
tat. 

No n'hi ha. 

Algunes cites de font. 

Un estudi comercial ha de 
ser una eina de treball per a la 
política municipal. Per tant, 
cal desvincular-lo de tota ini
ciativa externa i especulativa, 
i els seus inspi radors i prota
gonistes han de ser els matei
xos agents receptors. L'estu
di, a més, ha de tenir influèn
cies constructives de llarga 
durada i projecció de fut ur. 

Estudi sobre les estructures 
comercial i turística de l'àrea 
de la mancomunitat de Ba
nyoles (gairebé la comarca del 
Pla de l'Estany). Exposició 
breu, sintètica i accessible, 
d'acord amb el sentit pràctic 
de l'estudi que, per contra, és 
més descriptiu que analític. 
Gran aportació de dades 
sobre l'àmbit d'estudi. 

Taules estadístiques, plàno ls 
i pi ràmides de disseny senzi ll 
però molt clars i relacionats 
amb el contingut del text. 

No n'hi ha com a tal, però a 
cada una de les introduc
cions dels diferents apartats 
es fa referència a les fonts 
d'informació consultades. 
Cal dir, però, que la base de 
l'estudi són enquestes. 

Algunes cites de font. 

Estudi detallat del comerç a 
la ciutat de Balaguer. És el 
resultat de l'anàlisi empírica 
de dades estadístiques i dels 
resultats obtinguts a partir 
de la realització d'enquestes. 

Permet de conèixer la situa
ció actual del comerç en 
aquesta ciutat, la seva ten
dència en el futur com a àrea 
d'influència i de creixement. 
És un estudi senzill però 
força interessant per a la ciu
tat i la comarca, i pot servir 
de guia per a estudis similars 
d'altres ciutats. 



80 informacions 

Resúmenes 

Abstracts 

POR UNA NUEVA GEOGRAFIA COMERCIAL URBANA 
El autor presenta un resumen de la evolución de la Geografía comercial y del pape! del 
comercio en la economía actual, junto con una aproximación histórica a la evolución de 
las formas comerciales. Finalmente, expone un método de estudio propio. 

EL ESTILO DE LOS HIPERMERCADOS. UN EJEMPLO BRITANICO DE COMO SE 
NEGOCIA LA REALIZACIÓN DEL ENTORNO DE LOS EDIFICI OS ... .. ......... . 
Se analiza la evolución de la~ formas arquitectónicas de los edificios de los hipermercados 
en Inglaterra y su significación. Se ejemplifica con el caso de una cadena de hipermercados 
inglesa. 

EL COMERCIO EN SAN MARINO: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 
Estudio de la organización comercial en la República de San Marino a partir de la explota
ción del censo comercial. Se analizan las diferencias entre las localizaciones de las diversas 
ramas de comercio y sus consecuencias económicas y territoriales. 

LA LEGISLACIÓN COMERCIAL EN CATALUNYA 
Se presenta la evolución histórica de la legislación comercial española y la específica de 
Catalunya, con especial énfasis en la legislación mas reciente. Con ello se traza el marco 
legal de actuación de las distintas actividades comerciales. 

EL LENGUAJE CARTOGRAFICO. APROXIMACIÓN METODOLÒGICA 
El autor analiza los fundamentos físicos y anísticos de la comunicación visual y sus con
secuencias sobre el lenguaje cartogr:ífico. Se presenta un esquema de interpretación y 
an:ílisis teórico de cara a la revisión de los planteamientos cartogr:íficos. 

LA GEOGRAFiA DE LOS VIENTOS EN CATALUÑA ............................ . 
Los autores presentan una relación de los nombres de los vientos en distintos lugares de 
Catalunya, a partir de un encuesta elaborada y distribuïda por ellos mismos. Analizan las 
denominacions desde un punto de vista filológico y meteorológico. 

FOR A NEW URBAN COMMERCIAL GEOGRAPHY 
The author offers a résumé of the evolution of Commercial Geo~rafhy and about the 
importance of commerce in today's economy, as well as an histonca approximation to 
the evolution of trade ways . Finally, he expounds his own method of srudy. 

THE STYLE OF HYPERMARKETS. A BRITISH EXAMPLE OF NEGOTIATION IN 
THE PRODUCTION OF THE BUlL T ENVIRONMENT 
An analysis of the evolution of architectural forms in the buildings of hypermarkets in 
England, and their significance. The cases of an English hypermarket chain are put as an 
exemple. 

COMMERCE IN SAN MARINO : A FIRST APPROACH 
A study of the commercial organization of the Republic of San Marino, based on data 
extracted from its commercial census. There is also an analysis of the differences in the 
locations of the severa) branches of commerce and their consequences, both economical 
and territorial. · 

COMMERCIAL LEGISLATION IN CATALONIA 
This paper deals with the historical evolution of Spanish commerciallegislation with spe
cial regard to Catalonia, in order to establish the legal framework for the activity of the 
different branches of commerce. 

CARTOGRAPHY'S LANGUAGE. A METHODOLOGICAL APPROACH 
The author analyses the physical and artistical fundamentals of visual communication 
and their consequences on the language of Cartography. He also offers a theoretical 
scheme of interpretation and analysis intended for a revision of cartographical criteria. 

THE GEOGRAPHY OF WINDS IN CAT ALO NIA .......................... .. 
The authors offer a list of the names of winds in different places of Catalonia, based on 
a survey made by themselves. The different names are analysed from the philological and 
meteorological viewpoints. 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

Teledetecció 
Les imatges 
emeses des 

de satèHit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d'imatges 
digitals en color 

que permet 
d'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

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

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

Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes, 209·211 - Telèfon (93) 218 87 58 
Tèlex 984 71 ICCB E - 08006 Barcelona 

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

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

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

turístiques 

• Mapes i guies 
excursionistes 

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

geocartogràfic 

·Atlas 
• Publicacions de la 

Generalitat 
• Diverses publicacions 

oficials de l'estat 




