•Publicació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
•Es publica tres vegades l'any, els mesos de juny, setembre i desembre
•La seva difusió es realitza mitjançant l'Oficina de Distribució
i Vendes de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
• Les tarifes de subscripció són les següents:
Subscriptors "en formació" (16 a 24 anys)
1 200 ptes/any (US$ 8,5)
Subscriptors corporatius educacionals (Universitats, escoles)
1 426 ptes/any (US$ 10)
Subscriptors numeraris (Públic i institucions en general)
1 651 ptes/any (US$ 11,5)
Les despeses de correu que s'apliquen a més de la subscripció són :
Catalunya i resta de l'Estat Espanyol 72 ptes/any. Estranger 123 ptes/ any

ANNEX
•Col-laboracions i articles: La «Revista Catalana de Geografia» dóna acolliment als
seus coHaboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avenç de la geografia i les
ciències de la Terra
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu
d'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la «Revista»
La «Revista Catalana 4e Geografia» publica lliurament les coHaboracions i articles
·
seleccionats pel seu consell de redacció
• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la
«Revista Catalana de Geografia•
Institut Cartogràfic de Catalunya, carrer de Balmes 209,
telèfon (93) 218 87 58. Tèlex: 98.471 ICCB

• La «Revista Catalana de Geografia» és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món, en català.
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doblé espai, i han d'incloure
o adjuntar il·lustracions o suggeriments d'il·lustració abundants (una per a cada dues
planes, com a mínim). Els articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de 10
ratlles com a màxim
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar en
cap cas els 5 fulls DIN-A4 d'extensió i no han de dur resum
La direcció de la «Revista Catalana de Geografia» es compromet a examinar tots els
originals que rebi i a respondre eh el termini de tres mesos sobre les possibilitats de
llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la «Revista
Catalana de Geografia» es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques
als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats
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Malgrat la relativitat del temps, la Revista va sortint periòdicament, anunciant
el pas dels mesos i de les estacions. El número 12 apareix en acabar-se l'estiu
de l'any 1990, un estiu que desitgem hagi estat llarg i venturós per als nostres
lectors. Amb aquest número tornem a la revista no monogràfica, on, a través
de la diversitat de temes i d'enfocaments cerquem de complaure o, si més no,
d'atreure l'atenció del major nombre de persones. Perquè la Revista Catalana
de Geografia, tot i publicar els articles seriosos i científics sobre la Geografia,
la Cartografia i les Ciències de la Terra, el que vol és trobar la forma d'arribar
al nombre més gran de lectors possibles, tenir el nombre de subscriptors més
ampli possible. Es una bona ocasió, i una bona excusa, per demanar-vos que
us hi subscrigueu, si encara no ho heu fet ...
Aquest número s'obre amb la tradicional secció de les Visions Geogràfiques.
En aquesta ocasió, Carles Carreras, el director de la Revista, presenta un exemple
regional del sud dels Estats Units d'Amèrica, entorn de l'estat de Tennessee.
Es tracta de presentar la història, l'evolució i la situació actual de la gran obra
de planejament territorial del president Roosevelt, la TVA, per tal de mostrar
l'experiència d 'un país on el planejament té escassa tradició i per tal, també,
de reflexionar sobre el contingut i la utilitat del planejament, en general, avui,
quan a Catalunya comencem de conèixer els continguts del pla territorial.
Seguidament, Miquel Parella, llicenciat en Geografza, presenta els resultats d'una
estada de treball que féu a Lisboa el1988 dins del programa europeu d'intercanvis
universitaris ERASMUS. L'article mostra alguns exemples de rehabilitació urbana
a la capital portuguesa i se situa dintre de les preocupacions generals de l'autor
sobre els problemes de l'habitatge a les grans ciutats. També a la secció de Geografza
apareix l'article de la professora Amalia Inés Geraiges, de la Universitat ~e
Síio Paulo, sobre els problemes de les àrees metropolitanes al Tercer Món. Es
una reflexió breu, sobre un tema complex que constitueix la línia principal de
recerca de l'autora. Clou aquesta secció l'article d'Albert Gonzàlez, llicenciat
en Geografia, sobre la història de la construcció de la xarxa d'autobusos a la
ciutat de Barcelona; l'article, amb molta base documental, està relacionat amb
la recerca de l'autor sobre temes de transport urbà i continuarà en futures
publicacions a aquesta revista.
La secció de Cartografia conté un article de Romà Arbiol, Vicenç Palà i Joan
Romeu, de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que presenten llur experiència
en la generació de l'ortofotomapa de Catalunya en fals color a escala 1:50 000.
Amb aquesta experiència l'Institut inicia la publicació d'una nova sèrie cartogràfzca
que ha d'aportar un millor coneixement sobre els usos del sòl a Catalunya.
Finalment, la secció de Ciències de la Terra tracta de temes climatològics. Alejandro
Martínez, llicenciat en Geografza i director del Centre Meteorològic de Barcelona,
presenta un estudi sobre les precipitacions a la conca del Pirineu oriental. L'article
estableix un mètode interessant per tal d'avaluar un recurs escàs tan preciós
i irregular com les pluges a Catalunya. La portada recull una imatge d 'un
embassament català, mostra de l'escassetat de pluges, que lliga amb la tasca
de la TVA que iniciava la Revista.
Com sempre, la Revista es clou amb les seccions d'Informacions i de comentaris,
i l'avaluació bibliogràfzca. Aquesta vegada ens hem de fer ressò, malauradament,
de la mort del nostre amic i company Emilio Murcia; n'ha fet la necrològica
un dels seus amics i companys més pròxims, a la Universitat d'Oviedo. La
Bibliografia comenta, aquesta vegada, quatre anuaris estadístics que afecten
Catalunya d'una manera o altra.
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Foto 2 : Em b assa m e n t d e
Norris, amb la placa
dedi catòria al se nador que va defensar
el projecte
(Foto: autor)

Foto 3: Vis ta aèri a del laboratori de recerca nuclea r
d 'O ak Ridge (Tennessee)
(Foto: autor)
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LA TVA REVISITADA,
MÉS DE CINQUANTA ANYS DESPRÉS

El18 de maig del1933, l'aleshores president dels
Estats Units, Franklin Delano Roosevelt, signava l'acta
d'aprovació per part del Congrés de la constitució de la
Tennessee Valley Authority, la TVA, corporació pública
que havia d'encarregar-se de l'endegament de les aigües
del riu Tennessee i dels seus afluents i del desenvolupament de la seva conca. El fet que en escriure's aquest article
es compleixen, quasi dia per dia, cinquanta-set anys
d'aquesta feta no justifica prou el parlar-ne; tampoc no ho
justificaria, en realitat, que en fes cinquanta o seixanta,
malgrat la moda d'aquestes celebracions que s'ha desfermat darrerament. Tampoc no justifica parlar avui d'aquest
projecte l'ambient, si no contrari, si més no reticent al
planejament. L'estancament del creixement demogràfic de
les grans ciutats i la tremenda fallida de les economies dels
estats de l'Europa oriental són arguments consistents en
contra de la necessitat i la utilitat del planejament.
Si això és ben cert, també ho és que no cal cap mena
de justificació per a tractar qualsevol tema. Per als
geògrafs amatents tots els moments són bons per a
debatre un tema tan important com el desenvolupament
regional i els seus problemes. A més, justament perquè
el planejament sembla que passa de moda, cal més que
mai analitzar les experiències que s'hi han fet i poder
discernir els desastres derivats del mal planejament, dels
quals és molt fàcil de parlar 1, dels beneficis reportats pel
planejament en general i confrontar-los amb els desastres, i també, és clar, possibles beneficis, de la manca de
planejament i de previsió dels problemes.
La Tennessee Valley Authority és l' exemple més
gran de planejament territorial i econòmic desenvolupat als Estats U nits, insòlit per causa del liberalisme
doctrinari dels americans, que tendeixen a veure qualsevol planejament com una coacció. Més encara, l'èxit
social i econòmic de la TVA fou tan gran que ni els
seus majors detractors assoliren de destruir-la. Per
això, avui, l'anàlisi d'una operació de planejament
regional d'abast tan ampli i d'èxit tan clar, dintre d'una
perfecta i expansiva economia de mercat i en harmonia
amb ella, pot suposar un element de reflexió interessant
i un esperó intel·lectual cap a l'acció. Més encara a
Catalunya, quan després de tretze anys de Generalitat
restaurada sembla que som a les envistes de la publicació del Pla Territorial.
R .C.G. n " 12 • se tembre 1990 • volum V

El marc general del planejament als Estats Units
És ben sabut que la Constitució dels Estats Units
atorga un èmfasi especial a la defensa de la llibertat
individual. Això fa que el planejament, urbà o territorial, trobi dificultats especials per a desenvolupar-s'hi.
Els primers instruments per al planejament urbà foren
els building codes o les zoning law s2 , i la major part del
treball de les oficines urbanístiques municipals consisteix, encara avui, a aprovar excepcions per a l'acompliment dels uns o de les altres (SICA, 1978). El planejament territorial ha estat encara més escàs; la TVA n'és
el gran exemple i, així i tot, va haver-se d'enfrontar al
judici d'inconstitucionalitat'.
Posteriorment, la regulació de les aigües de la
conca del riu Colorada ja no va tenir altre objectiu que
aquest, així com la regulació de la navegació pel riu
Sant Llorenç, per tal de connectar l'oceà Atlàntic als
Grans Llacs, més complexa ja que implicava estats
federats diferents i estats independents també diferents
(Canadà i Estats Units).
Ultra la mitificació de la llibertat individual, també
la consciència de l'existència de grans espais al territori
nord-americà suposa un fre als intents del planejament
(LABASSE, 1966). Com en d'altres estats de dimensions
similars o superiors (URSS, Brasil, Canadà, etc.),
l'existència de grans territoris significa una certa fe en
la il·limitada abundor dels recursos, que fomenta la
improvisació i dificulta el planejament. Més encara als
Estats Units, en la colonització dels quals tingué gran
importància la frontera, que suposa una lluita constant
i aferrissada per al control del territori. Amb ella
s'instaurà una economia de mercat lliure on la lluita per
la supervivència i el triomf del més fort es defensen

Notes:
1. En aquest senrit, i amb el mateix nom, destaca el llibre del geògraf-planificador
britànic Peter Hali, Great planning disasters (Penguin Books, Harmondsworth,
1981). Encara més contundent contra els suposats beneficis del planejament es
mostrà l' urbanista italià Pier Luigi Cervellati al seu llibre La Città Post-industria/e (Il Mulino, Bologna, 1984).
2. La implantació de la zonificació urbana, com element de segregació social, a
les ciutats de la costa oest dels Estats U nits ha estat explicada ben àmpliament
per l'urbanista italià Franco Mancuso al seu llibre Le vicende del/o z oning (li
Saggiatore, Milano, 1978). La consolidació del zoning com a forma global de
planejament aparegué al pla de N ova York del 1917.
3. Es tracta del procés Ashwander versus T VA, del1936, resolt a favor de la TVA.
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Foto 4: El cencre de la ciutat de K.noxville, a sol ponent, amb l'edifici de l'Exposició Universal en primer pla

amb més convicció que enlloc. Enormitat de recursos i
mercat lliure es conjuminen ací a presentar qualsevol
intent de planejament com a coacció a la iniciativa
privada i interferència intolerable de l'Estat.
L'estructura federal, encara, significa una trava real
més per a qualsevol mena de coHaboració entre estats
diversos per a planejar una regió. L'estructura geomètrico -astronòmica dels estats, definida ja al moment
primer de la independència, en redactar-se la Constitució del 1786, impedeix la coincidència de l' organització político-administrativa amb regions naturals com
les conques fluvials (àmbit privilegiat d' actuació del
planejament regional), malgrat que molts d'ells rebin el
nom d'algun riu.
Només l'atmosfera especial que envoltà el crac del
1929 i la crisi posterior permeten d'explicar que una
obra com la TVA fos posada en marxa. En efecte, la
crisi del 1929 fou per a la majoria d'americans no una
crisi més, sinó la crisi del capitalisme•. El president
R oosevelt, amb la seva política del new dea/, pogué
impuls ar sense traves una operació de planejament
regional supraestatal, un cop als Estats Units havia
estat de scoberta la pobresa interna. La difusió del
key n esianisme com a sortida de la crisi justificà la

(Foto: autor)

intervenció de l'Estat en àmbits tan diversos com els
que suposa un planejament regional.
Uns precedents
A part de les intervencions en el camp del planejament urbà, existien alguns precedents a l'operació de la
TVA, de caire diferent.
D ' un costat, les indústries de guerra creades durant
la Primera Guerra Mundial foren una intervenció estatal en l'economia que, si més no, establí les bases per a
la discussió. En aquest ~entit, el precedent més interessant de la TVA fou la planta de Muscle Shoals, al nord
d'Alabama, i dins dels territoris de la futura TVA. En
efecte, el1916 es presentà un projecte de resclosa sobre
el riu Tennessee, d'una banda per a permetre la navegació\ de l'altra per a produir energia que permetés l'exNotes:
4. La dimensió social i moral d'aquesta crisi ha estat a bastament representada a
la novel·la nord-americana i al cinema de H ollywood. A tall d'exemple didàctic
d'aquesta atmosfera de crisi, m'agrada ressaltar el fet que si el programa de ràdio
sobre la invasió d' uns extraterrestres fet per Orson Welles va tenir la repercussió
que assolí, fou només per la creença general en la possibilitat de qualsevol nova
catàstrofe que el !929 havia provocat als Estats U nits.
5. La paraula anglesa sboal, justament, significa som, que té poca fondària.
R .C.G. n" 12 • sete m bre 1990 • vo lum V
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!Pioneer Ç}arden - Wuseum o/ r!ll.ppa/achia
Foto 5: Propaganda del museu dels Apalatxes, a la TVA

(Fo to: / CC)

plotació dels nitrats locals per a la fabricació d'explosius. Després d'acabada la guerra hom volgué privatitzar la central i la planta de nitrats, igual que es feia
amb tot el que la guerra havia originat; entre 1921 i
1931 hom discutí diversos projectes, com el de
l'empresa Ford, que hi volia bastir una ciutat lineal
industrial, o els del senador per N ebraska George
Norris, en favor del manteniment federal, que foren
vetats consecutivament pels presidents Coolidge i
Hoover.
Per un altre costat, cal comptar amb les influències
que el naixent Regional Planning anava assolint entre els
Foto 6: Làpida dedicada al senador Norris, a l'embassame nt homònim
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(Foto: autor)

urbanistes i els economistes, i els inteHectuals, en general. Així, el1923 era fundada als Estats Units la Regional
Planning Association of America, en la que treballaren
activament arquitectes com Henry Wright o Clarence
Stein, o urbanistes com Lewis Mumford. Igualment, el
1928, l'aprovació del primer pla quinquennal a la Unió
Soviètica tingué un fort ressò en els medis inteHectuals,
encoratjant les tècniques del planejament.

El projecte de la TVA
Com ja ha estat dit, l'empenta del president
Roosevelt en la implantació del seu new deal i els plans
legislatius del senador Norris permeteren la ràpida
aprovació del projecte de la Tennessee Valley Authority. En efecte, elegit Roosevelt per majoria aclaparadora el 1932, prengué possessió el 4 de març del 1933, i el
1O d'abril del mateix any enviava ja al Congrés la
proposta d'aprovació del projecte de la TVA, cosa que
aconseguia el 18 de maig següent, dins dels primers
cent dies de govern.
La TVA fou aprovada com una corporació pública,
per bé que de gestió privada. Els seus objectius eren el
control de les inundacions de la conca del Tennessee, la
possibilitat d'obrir-la a la navegació fluvial, la distribució
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(Foto: ICC)

Foto 7: Esquema info rmati u del museu dels Apalatxes, a la TVA

federal; el1933, l'ingrés mitjà per càpita d'aquesta regió
tot just assolia el45% de la mitjana nord-americana.
El consell de direcció de l'agència fou encomanat
a Arthur E. Morgan, Harcourt A. Morgan i D. Lilienthal. En la construcció d'alguna ciutat nova col·laborà
l'arquitecte Earl S. Draper.
El terri tori de la TVA tenia unes 40 000 milles
quadrades, és a dir, uns 99 800 km2 , que formaven part
de set estats diferents: tot el de Tennessee, i una part
dels de Mississippi, Alabama, Georgia, N orth Carolina, Virgínia i Kentucky. Per primera i única vegada
era imposada als Estats Units una gestió mancomunada
de diverses agències estatals.

f o to M: To mba d 'un intan t en un dels antics assentaments a Ics Smo ky Mou mai ns (foto: autor)

d'energia elèctrica, la bonificació i condicionament del sòl
agrari i el desenvolupament d'algunes aplicacions especials, de tipus forestal, industrial i d'establiments humans.
La regularització del cabal del riu i dels seus
afluents, que produïa inundacions periòdiques, fou un
dels elements motors de l'aprovació del projecte.
Justament, l'última inundació fou la de l'hivern del
1937, i les tasques de salvament foren fetes ja pel personal de l'agència. A més, els estats del sud, i més encara
els de la conca del Tennessee, eren també uns dels més
pobres, si més no, comparats als de la resta dels Estats
Units, pel que s'imposava algun tipus d'intervenció

Les realitzacions
La realització del projecte té aspectes negatius i
positius, com és lògic. Entre els primers cal destacar els
desplaçaments de persones, que en aquest cas afectà
unes 3 000 famílies, és a dir, prop de 14 000 persones.
La propaganda s'encarregà de minvar aquests efectes
negatius; Elia Kazan dirigí un film sobre el fet, amb
final feliç. Leo nard White, un alumne de l' escola
elemental, escriví un poema que acabava així:

While it's sad for us to leave our old home site,
We go filled with joy to know
That we're holding the angry rolling waters
From our brothers and sisters below.
(WILSON, 1982) 6
Nota:
6. La versió catalana seria:
Encara que és molt trist deixar la vella llar,
marxem plens d'alegria per allò que sabem:
que les aigües rabents que corren sense fre
ja no faran més mal als germans i germanes que viuen més avall.
R .C.G. n " 12 • setembre 1990 • volum V
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La primera realització important de l'agència federal fou la construcció i gestió de rescloses i embassaments. La TVA controla avui 48 rescloses i embassaments, 32 dels quals són a la conca del Tennessee, i nou
sobre el mateix riu. De fet, de totes aquestes rescloses
només 21 foren construïdes de manera directa per
l'agència. El primer efecte fou la desaparició del risc
d'inundacions catastròfiques.
Igualment, al costat de les preses més importants fou
construït un sistema de rescloses que varen permetre la
connexió del Tennessee al conjunt navegable de la resta
de la conca del Mississippi. En total es crearen unes 650
noves milles navegables. Aquest fet permeté l'augment
del transport de mercaderies: el 1933 foren transportats
33 milions de tones per milla; el 1950, ja foren 600
milions; i el1960, 2 000 milions de tones per milla.
Un segon nivell de realitzacions es produïren en el
camp de la producció d'energia elèctrica. En aquest
sentit, la capacitat de la regió ha augmentat espectacularment: el1960, era de 12 milions de kw; el1983, de 32
milions; i el 1989, de 42 milions. Si en un primer
moment tots els esforços foren concentrats en l'explotació dels recursos hidràulics, en connexió amb els
treballs de regularització i canalització dels rius, amb el
pas del temps aquesta tendència ha canviat. Així, la
hidroelectricitat dels grans embassaments ha anat
perdent importància, en favor de les centrals tèr~iques
i de les nuclears. Les grans xifres són ben explícrtes en
aquest sentit: el 1950, el 90% de l'electricitat prod~ï~a
era de origen hidràulic; el 1960, aquesta proporcw ¡a
era tan sols el25 % ; i el1989, havia baixat al10,5 % .
Com és lògic, la construcció dels embassaments, la
canalització dels cursos fluvials i la producció d'energia
local permeteren una transformació força radical de
l'economia de la regió. Tant l'agricultura com l'explotació forestal s'hi han desenvolupat i han modernitzat
llurs tècniques. No s'aprofità per a realitzar un repartiment de terres, sinó que les reformes es realitzaren a
favor dels propietaris més rics de la regió; altra cosa no
permetia la iniciativa privada que dirigia l'operació,
malgrat els somnis esquerrans d'alguns intel-lectuals.
Avui, les formes d'agricultura tradicional són conservades en museus a l'aire lliure que constitueixen un
recurs més per a l'explotació turística.
Perquè els embassaments i el condicionament dels
paratges muntanyencs més feréstecs h~n perm_ès el
desenvolupament d'activitats turístique~ ~ d'espiar be~
importants. En conjunt foren condrcronats quasr
15 000 km de platges, amb les seves marines 7 • D'entre
totes les realitzacions destaca el parc nacional de les
Smoky Mountains, situat entre els est~t~ de_ Tennessee i
de North Carolina. L'eslògan pubhcrtan Els Grans
Llacs del Sud és un indicador de l'orientació econòmica
que vol donar-se a aquesta regió.
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Fo to 11: Full etó de publici[at dc l'electricitat dc la TVA

(Fo to: I CC)

Tot aquest conjunt d'actuacions, com és lògic, afectaren la xarxa de comunicacions i els assentaments de
població. A l'impacte de les noves vies navegables cal
afegir que foren construïts més de 200 km de carreteres
noves i més de 225 km de ferrocarril. Entre les noves
construccions de pobles i viles, hom pot destacar la
ciutat de Norris, que recorda el nom del senador que
tant contribuí a la creació d'aquesta TVA i que fou íntegrament planejada pel famós arquitecte Earl S. DraperB.
Les activitats industrials també foren presents en la
remodelació regional de la TVA. En primer lloc, fou
desenvolupat el centre de Muscle Shoals (Alabama), ja
citat, per a la fabricació de nitrats, després de la guerra
destinats a la producció d' adobs i de fertilitzants. La
realització més ambiciosa i productiva, però, ha estat el
laboratori nacional d'energia atòmica i la planta de difusió de gasos d'Oak Ridge (Tennessee). Aquesta petita
ciutat d ' uns 40 000 habitants, situada sobre el riu
Clinch, afluent per la dreta del Tennessee, és avui un dels
primers centres mundials en la recerca atòmica, informàtica i de nous materials dels Estats U nits i del món. El
1942 hi fou insta¡.¡at el conjunt de plantes de recerca i
producció sota estricte control militar; des d'aquell any i
fins al 1946 la ciutat, que en els moments de més gran
activitat ocupà més de 80 000 treballadors, fou tancada
per una reixa que tenia només t_res portes i_quatr~ ponts
com a comunicació amb l'extenor. Els habrtants 1 treba-

Notes:
7. Marina és el no m dels ports esportius als Estats U nits.
.
.
.
8. Earl S. Draper elaborà el pla d'aquesta ciutat d'acord amb les Idees de ¡erarqunzació de trànsit i ciutat jardí dels urbanistes de la R eg1onal Planmng Assoaatwn
of America, millorant especialment el famós pla de la ciutat de Rad bu m, Nova
Jersey (K RUECKEB ERG , 1983).
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lladors sabien que intervenien en algun projecte important i secret. Quan els habitants d'Oak Ridge, com la
majoria dels nord-americans, conegueren que el 6
d'agost del1945 la primera bomba atòmica, irònicament
anomenada Little Boy, fou llençada sobre Hiroshima, no
pogueren frenar el seu entusiasme per haver contribuït
decisivament a acabar la guerra. Llurs sacrificis no
havien estat vans, més encara quan el 9 d'agost una altra
bomba era llençada sobre Nagasaki ... Per a rematar la
ironia, les portes foren definitivament obertes el 1946
amb l'esclat d'uns petards que simbolitzaven una explosió atòmica ... Q O HNSON i JACKSON, 1981).
Conclusions
Les explosions atòmiques de bromes i de veres es
produïren ja sota el mandat de Truman; Roosevelt ja
era mort. Semblava que la TVA havia acabat la seva
funció, però el pragmatisme s'imposà a la ideologia en
l'esperit americà de llavors, com en d'altres ocasions.
Malgrat el descrèdit progressiu de l'intervencionisme estatal en l'economia, la realitat .s'imposà. El nivell
de renda dels habitants de la TVA avui és el 80% de la
mitjana nord-americana, cosa que suposa que s'ha
doblat la seva importància relativa i que ha crescut més
de dues vegades més ràpidament que la renda del
conjunt. El turisme i el laboratori segueixen essent activitats molt rendibles avui dia, impensables als inicis
dels anys trenta.
Per aquesta raó, l'exemple de la TVA fou seguit
arreu del món. Des d'aleshores ençà, la regularització

d'una gran conca fluvial ha esdevingut una forma
emblemàtica d'intervenir en el planejament regional.
Als Estats Units s'intervingué en el riu Colorado i en la
navegació del riu Sant Llorenç, aquesta vegada en
coHaboració amb el Canadà. Mai més, però, no s'intervingué de forma integral; els embassaments i els canals i
rescloses constituïren tota la intervenció.
És en aquest sentit que hom pot extreure lliçons
d'actualitat de l'experiència de la TVA. Una, que el
planejament no és renyit amb el funcionament del
mercat, ans al contrari, l'èxit de l'un reforça la millora
de l'altre; la flexibilitat de les intervencions i l'administració cooperativa de la TVA amb els ens locals existents mostrà una capacitat insòlita d'incidència en el
millorament general. Una altra, que la intervenció ha
d'ésser integral, abastant tots els aspectes que intervenen en la vida d'un territori i que són sempre interconnectats; la sectorització del planejament pot només
aconseguir èxits parcials limitats als objectius previstos,
però amb conseqüències imprevisibles a tots els altres
elements.

Data de recepció de l'original: 05.90

Carles Carreras i Verdaguer
Catedràtic de Geografia Humana
Universitat de Barcelona
Director de la R evista Catalana de Geografia
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PRINCIPALS ASPECTES DE LA
REHABILITACIÓ URBANA ALS BARRIS
D' ALFAMA I MOURARIA,
AL CENTRE HISTÒRIC DE LISBOA
Enquadrament del treball
Com la gran majoria de ciutats europees d'un cert
volum demogràfic, històric o urbanístic, Lisboa es troba
en la necessitat, per raons de caire divers (en les quals
trobaríem un paraHelisme amb les necessitats d'altres
ciutats europees), de refer i reorganitzar les seves àrees
urbanes històriques. Si, fins a l'actualitat, el fet de centrar
esforços en el planejament i reorganització de les zones
antigues de les ciutats i adequar-les al ritme dels temps,
sense deixar que les condicions que imposen poguessin ser
insuperables, semblava ser una prioritat secundària, obertes com estaven a zones expansives als extraradis, des de
fa algunes dècades -a diverses regions del centre i nord
d'Europa això es va veure més aviat-les ciutats s'han vist
abocades a la necessitat de reorganitzar els antics centres
i barris on la degradació (en diferents àmbits: arquitectònica, urbanística, social...) havia arribat a atènyer nivells
que superaven, fins i tot, els de barriades periurbanes

Foto 1: Vista d'una part del barri d'Alfama, situada a la vessant que davalla del ruró del castell
de Sào Jorge fins al Tajo. Degut a l'estretor de carrers i places és pràcticament impossible,
des d'una perspecti va aèria, descobrir-ne el traçat
(Foto: autor)
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nascudes a les dècades dels cinquanta als setanta, tradicionals punts de desassistència en els nivells que ens han servit
d'exemple. El decreixement expansiu de les ciutats, que
han alentit el procés d'extensió des de mitjans dels setanta,
ha contribuït a aquest fet; però no únicament hi ha aquesta
causa. Al seu costat, una nova mentalitat ciutadana sobre
aquests barris; un nou tractament per part dels organismes
locals -degut en alguns casos a la necessitat d'imatge; en
d'altres, a l'adequació d'oferta turística; i encara, en
d'altres, a una decidida política de recuperació de l'habitatge degradat-; o el naixement d'una nova consciència
conservacionista, alimentada en alguns casos per organismes internacionals que l'estimulen, han contribuït a donar
una nova dimensió, especialment social, però també urbanística, arquitectònica i d'interessos econòmics, a les àrees
degradades dels nuclis històrics. Encara podem citar altres
aspectes que han afavorit que el tracte que reben aquestes
.zones (els diners que s'hi inverteixen, els estudis que s'hi
realitzen ...) sigui més satisfactori que anys enrera. Al
mateix nivell que les característiques comunes enumerades, hi hem d'afegir, a més, les diferències locals i les peculiaritats dels processos renovadors de cada ciutat. Encara
que les similituds siguin moltes en una equiparació general, trobem diferències en el tractament de cada cas de
renovació. Diferències que no només es troben entre
ciutats diferents, sinó també entre les diverses zones d'una
mateixa ciutat.
Tanmateix, malgrat ser elogiables tot tipus de mesures
que es prenguin per la rehabilitació dels centres històrics,
no deixen de ser, en molts casos, petits testimoniatges que
no poden ajudar a resoldre la complexa problemàtica que
sol anar associada a aquests barris i que significa un afegit
de problemes accessoris -que no són equiparables als que
es troben en la rehabilitació de zones d'eixample de cent
o dos-cents anys d'antiguitat- genuïns de les zones històriques: l'estructura de la propietat dels edificis i habitatges,
la voluntat i interessos dels estadants del barri, la població
flotant no autòctona, la manca de tota mena de serveis ...
fan que moltes vegades els projectes no es puguin adequar
des del seu inici a la consecució dels objectius previstos
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i aquests plans d'envergadura i ambicions destacades es
vegin reduïts a simples restauracions exemplificades en
accions puntuals.
La ciutat de Lisboa està vivint aquest procés de rehabilitació en diferents zones de la ciutat. Algunes perquè
necessiten de major adequació urbanística per afavorir una
més bona permeabilitat al trànsit a través d'elles, d'altres
per millorar-ne específicament les condicions de vida i els
serveis, i d'altres perquè necessiten d'obres de remodelatge
urbà per ser zones transformades en àrees de nova centralitat o nous focus terciaris (MPAT, 1986). Afegim-hi, encara que no per dimensions ni per intervenció planejada,
però sí per espectacularitat, l'incendi ocorregut en un
sector del barri del Chiado, l'estiu del1988, i que va servir
per donar a la llum pública més coneixement i sensibilitat
sobre les condicions en què es troben moltes zones dels
barris històrics.
La peculiar disposició de les unitats de relleu sobre les
que es troba assentada Lisboa, condiciona que dins de la
mateixa ciutat existeixi una diversitat de microambients
que creen alhora barriades amb forta personalitat i trets
diferenciats. Això repercuteix enormement sobre la disposició urbanística i arquitectònica general, ja que si bé avui
aquestes peculiaritats ofereixen poques dificultats insalvables, no oblidem que ens referim a nuclis d'edificació
antiga, alguns dels quals no han variat gairebé gens des de
la Baixa Edat Mitjana, quan les imposicions orogràfiques
eren molt més determinants.
Es dedueix que Lisboa presenta diverses zones amb
intervencions de rehabilitació, les característiques de les
quals no es poden fer intercanviables entre si. En aquest
informe s'analitzen diversos aspectes relacionats amb els
processos de rehabilitació de zones històriques de la capital portuguesa, centrats especialment en la qüestió de
l'habitatge i com és tractada per part de les autoritats
locals.
Les zones sobre les quals centrem el major interès són
especialment els barris d' Alfama i Mouraria. A part
d'aquests barris, considerem igualment zones que hi són
properes, com l'Alto da Nossa Senhora do Monte, alguns
sectors del barri del Chiado, la reestructuració de l'antiga
zona de Martirn Moniz, i d'altres. Però és la part enumerada en primer lloc la que prepondera, perquè és la que ha
implicat més intervencions i la que presenta un volum
total d'actuació sobre l'habitatge més considerable. Les
altres àrees es limiten més a intervencions puntuals que no
són fruit de projectes amb intenció globalitzadora per a
la zona en qüestió.
Haig de mencionar, amb agraïment, el professor de la
Universitat de Lisboa, pertanyent al Centro de Estudos
Geogrdficos, Carlos Nunes Silva, gràcies al qual vam tenir
l'oportunitat de poder seguir, gairebé en la seva totalitat,
les obres de rehabilitació urbana que s'estan duent a terme
actualment als barris d' Alfama i Mouraria.

Foto 2: Aspecte d'u n carrer d' Alfama. A la casa del to ns s' hi in ic iaran pròx imament ob res dc
rehabilitaciÓ amb l'aJut tl 'assessorament del Gabmct Tècruc d'Alfama
(Foto: autor)

Foto 3: Un altre as pecte del barri d'Al fama

( Fo to : autor)
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Delimitació de les àrees d'estudi
A l'apartat anterior s'ha fet referència a la qüestió de
l'assentament de Lisboa sobre uns terrenys trencats i poc
uniformes. A causa d'aquesta diversitat d'ambients urbans,
cal presentar una delimitació; donarem informació sobre
les característiques de les àrees urbanístiques on es fa algun
tipus de remodelatge o rehabilitació i que són tractades al
llarg del treball.

Alfa ma
Barri situat al sud-est de Lisboa, limitat en la seva part
meridional per la via de ferrocarril (en un sector), i per la
zona portuària, que l'aïllen del contacte directe amb el riu.
Es troba emplaçat a la falda de la muntanya de Sao Jorge
i als peus del castell del mateix nom. L'orientació del vessant
mira al sud. Connecta, a l'est, amb barris d'activitats relacionades amb el port i amb nuclis de residència obrera
d'edificació recent. Per l'altre costat davalla vers Terreiro
do Paço i la seva contigua Baixa Pombalina, de trama ortogonal rehabilitada al segle XVIII, després del terratrèmol que
afectà la ciutat a mitjans d'aquell segle. Per ponent, es
confon amb la zona tractada més endavant, corresponent
al barri de Mouraria, de característiques similars.

Foto 4: Resul tat final d'una obra de remodelac ió al barri d'Alfa ma. L'estruC[U ra de l'edifici no
permet la inclu sió interior de cano nades i desguassos. Les conseqüències són vis ibles
(Foto: autor)

Foto 5: Alfama. Aspecte d'una remodelació clandestina. L'inquilí ha decidit pel seu compte refer
la façana sense atend re's a cap no rmativa ni permís legal. L'assolimem d'una estètica
uniforme no semp re es pot aco nseguir
(Foto: autor)
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Mauraria
Un altre dels barris més característics de la ciutat.
Comparteix bona part de les peculiaritats que distingeixen
el barri d' Alfama. Situat a la falda del castell històric, davalla vers la zona d'expansió de la ciutat al segle X IX,
l'Avenida do Almirante Reis, zona d'habitatge popular
oposada a l'altra zona expansiva de la ciutat a la mateixa
època, l'Avenida da Liberdade, d'ocupació burgesa i
benestant. Enllaça per la falda de la muntanya, per una
banda amb Alfama i per l'altra amb els barris de Nossa
Senhora do Monte i Graça. La part més transitada i
concorreguda, encara que poc uniforme i bastant degradada d'aquest barri, correspon a la zona de contacte a la
part baixa amb l'avinguda esmentada abans i els sectors
pròxims a la Praça da Figueira. Per a aquesta zona de
contacte gens homogènia hom ha previst un tractament
especial de "salvació" i reestructuració deslligat de l'aplicat
a Mouraria. Aquesta zona és coneguda amb el nom de
Martim Moniz.
Destaquem que només són les zones d' Alfama i
Mouraria les que disposen d'un Gabinet Tècnic propi
creat per la Camara Municipal de Lisboa (l'Ajuntament
de la ciutat) per atendre autònomament els processos de
renovació. Per a la zona de Martim Moniz, com per a
d'altres que citarem a continuació, hom ha previst únicament l'execució de reformes puntuals o els concursos
oberts sense intervenció planificadora per part dels organismes directament implicats. El Gabinet Tècnic d'assessorament que es troba a l'edifici comercial creat recentment a Martim Moniz, no té les característiques de
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Foto 6: Visu general d'un sector
del barri de Mauraria
des de Nossa Senhora
do Monte. Al cim, el
castell de Sào Jorge i al

fons la Baixa Pombalina
i el riu
(Foto: autor)

Foto 7: El barri de Mouraria des
del sector de Martim
Moniz., a la part baixa i
central de Lisboa
(Foto: autor)
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rehabilitació que persegueixen els Gabinets Tècnics locals
d'Alfama o Mouraria.
Mart im M oniz
Situat en un sector de trobament entre diferents barris,
ha esdevingut una zona degradada, tant en l'aspecte urbanístic com en l'ambiental o social, i que fou objecte d'un
concurs d'idees amb la finalitat de remodelar la zona. És
pràcticament una extensió de Mouraria, però els nous
remodelatges que s'hi desenvolupen l'estan deslligant del
nucli històric i la doten d'una personalitat pròpia alhora
que la connecten amb les vies longitudinals pròximes.
Chiado
Ens referirem en aquest apartat a la zona cremada l'estiu
del 1988. Encara que el barri del Chiado és molt gran i
engloba zones amb característiques pròpies (Carmo,
Trindade, etc.), ens cenyirem a la part pròxima a la Baixa,
d'unes dues illes de cases aproximadament, incendiada fa
prop de dos anys. Encara que en un principi les dimensions
de l'incendi haguessin pogut ser molt més grans que les
actuals, sortosament es pogué controlar i impedir la seva
expansió. Les obres de remodelatge començaren ràpidament
i encara no han acabat. L'obra de reestructuració és una acció
puntual creada ad hoc i amb una finalitat molt concreta.
Altres zones amb accions puntuals
Els barris de Nossa Senhora do Monte, Graça,
Damasceno Monteiro, Sao Bernardo, la Rua Sao Bento i
alguna altra àrea d'intervenció són l'escenari d'accions
puntuals situades a la perifèria del nucli antic de Lisboa,
però plenament inserides en la trama urbana de la ciutat.
Són accions puntuals que, malgrat no disposar, com les
primerament esmentades, d'un Gabinet Tècnic propi, han
efectuat alguns organismes depenents de les administracions, les quals han dut a terme intervencions rehabilitaclores, algunes circumscrites estrictament a un carrer o a
un edifici. En aquests casos, la normativa legal que ha
mogut aquestes actuacions, i les relacions amb els propietaris que el dit marc legal ha promogut, han tingut característiques diferents que en els casos on el projecte de
remodelació ha estat una iniciativa d'abast més important.
Els barris d' Alfama i Mouraria
Alfama

Aspectes històrics
Encara que la descripció de les característiques tècniques l'hem feta a l'apartat precedent, dedicarem un breu
espai a glossar aspectes històrics, arquitectònics i de
composició social dels barris d'Alfama i Mouraria.
El barri d' Alfama està situat al vessant de muntanya
que davalla del castell al Tajo. Va constituir el primer raval
que va créixer fora de les murades del castell. Amb una
R.C.G . n" 12 • setembre 1990 • volu m V

morfologia de traçat medieval composta per nombroses
placetes, graonades i carrers estrets, Alfama ha mantingut
al llarg de la història una relació preferencial amb el riu i
amb les activitats econòmiques que hi van lligades. Encara
avui predominen, entre els habitants del barri, professions
i activitats relacionades directament o indirecta amb el riu
o el mar: estibadors, oficines comercials ...
El terratrèmol del1755 el va arrasar en part, però la
reconstrucció decidida i relativament ràpida va reprendre
l'esquema irregular en els traçats viaris i la implantació de
la tipologia d'habitatges que ja venia del domini àrab.
D'aquesta manera es manté fins als nostres dies l'estructura
espacial primitiva. Aquests factors permeten la supervivència d'una malla urbana molt especial, i en el seu conjunt
constitueix un patrimoni inestimable (CML, 1963).
Aspectes urbanístics
Amb un gran pes en l'imaginari col·lectiu dels portuguesos, Alfama és un espai de referència obligada per als
lisboetes i un lloc privilegiat per al turisme. Circulant pel
seu interior seria rar de no trobar-hi turistes. El subconscient col·lectiu dels habitants d' Alfama (EPUL, 1989) és
un factor a considerar per part dels organismes que han
dut a terme el Pla. Els membres del Gabinet Tècnic aposten, en les seves intencions, per la facilitació de tot tipus
de tràmits als residents que es vulguin acollir a les mesures
de rehabilitació. El fet de considerar-se una zona aïllada,
amb característiques de ghetto, pot produir un cert recel
als residents davant d'iniciatives del tipus que comentem.
Amb tot, s'ha de dir que malgrat el poc temps que porta
operant el Gabinet, les millores són evidents i l'acceptació
popular és creixent. Prova d'aquest fet són les obres que
es veuen a diferents llocs del barri, iniciades pels estadants
mateixos i sense cap tipus de permís, absolutament clandestines, amb la finalitat de refer i remodelar aspectes exte-

Foto 8: Aspecte d'una acció de rehabilitació a1 barri de Mouraria du ca a terme pel Gabinet Tècnic
de Mouraria. El conuast amb l'edifici del costat marca un clar abans i després
(Foto: autor)
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Foto 9: Aspecte de la zo na de

Manim Moniz. Destaca
al mig de la imatge el
no u ed if ic i (cent re
comercial), així com els
ajardinaments circum dants. El pendent que
puja cap a l'esquerra de

la imatge co rrespo n al

barri de Mauraria
(Foto: autor)

riors de l'habitatge, a imitació de les dutes a terme pel
Gabinet Tècnic d' Alfama. Anys enrere, aquest fet no es
donava amb la mateixa magnitud que en l'actualitat;
mostra d'un desvetllament de l'interès per la cura i la
conservació dels habitatges. Però a més de la importància
monumental del conjunt d'aquest destacat sector del teixit
urbà, el valor dels edificis històrics i altres elements artístics ja justifica, només per ells mateixos, aquesta operació
de recuperació urbana. Com també la justifica la degradació progressiva de la majoria dels habitatges, alguns dels
quals arriben als límits mínims en condicions d'habitabilitat; assenyalem, a més, la manca d'infrastructures i
d'equipaments socials i assistencials. La degradació social
és patent en les informacions i advertiments que hom rep
de la pròpia població resident: per visitar Alfama, cal anarhi acompanyat i de dia. Al barri hi ha problemes evidents
de marginació social, delinqüència i droga.
Aspectes demogràfics
Encara que presenta una forta densitat demogràfica,
Alfama ha experimentat aquests darrers anys una disminució de la seva població absoluta: entre 1970 i 1981 es va
verificar una disminució de prop de 1 326 persones en el
nucli compost per les freguesias de Santo Estêvao i de Sao
Miguel.

Un altre tret que singularitza l' Alfama de l'actualitat
i que ha empès a adoptar el Pla és la seva lenta però
progressiva desertització: la tendència de substitució
d'habitatges per oficines i despatxos, amb la conseqüència
d'una menor estabilització de residents a la zona, comporta també l'abandonament dels valors autèntics i essencials
al barri com han estat fins ara el lligam que ha tingut, especialment en l'aspecte laboral, però també en d'altres, amb
el port i totes les activitats que en són derivades.
La juxtaposició d'aquests factors condueix a un envelliment de la població i a una marginació en el context del
sistema urbà. Amb tot, Alfama compta amb una ocupació
gairebé total dels habitatges; en aquest sentit, no és equiparable a altres ciutats on a més d'aquests problemes esmentats, es dóna el fet que en aquestes zones sol haver-hi un alt
percentage d'habitatges buits o desocupats. Això pot ajudar
a contribuir a la rehabilitació del barri on es fa la vida i on,
encara, la majoria de la població se sent implicada.
Mauraria
Aspectes històrica-urbanístics
El barri de la Mauraria es troba situat a la part del
vessant nord-oest de la muntanya del castell de Sao Jorge.
La seva ocupació es remunta a l'època de la reconquesta
cristiana, quan ran de l'expulsió dels àrabs de dins la muraR.C.G. n " 12 • setemb re 1990 • vo lu m V
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da, ocuparen aquesta costa, fet confirmat per la toponímia:
la "mauraria". L'estructura espacial correspon així a un
traçat medieval, d'inspiració musulmana, que es prolongava per l'actual vall de Martim Moniz en un conjunt de
placetes i petits carrerons.
El fet que aquesta àrea hagués estat poc afectada pel
terratrèmol del1755 i només molt puntualment objecte de
la reconstrucció pombalina de l'època, va permetre el manteniment de la primitiva estructura espacial fins als nostres dies.
Aquests fets van possibilitar la supervivència fins avui d'un
teixit urbà sui generis que en el seu conjunt, semblantment
a Alfama, constitueix un patrimoni de gran valor.
A aquesta xarxa li corresponia una tradicional implantació d'activitats lúdiques, de caràcter popular Qogo da
Pela, Teatre Apolo, l'antiga fira popular, l'antic Coliseu),
amb especial relleu per les nombroses tavernes i bars lligats
indissolublement a l'aparició i divulgació dels fados.
Les demolicions sistemàtiques a la part baixa de la
Mauraria, els anys 1940-1950, i la desaparició del mercat
de la Praça da Figueira van afectar decisivament el nucli
d'activitats i funcions que caracteritzaven i donaven vida
pròpia a aquesta àrea.
Les conseqüències de l'època posterior a les demolicions van ajudar a potenciar els factors que estan en
l'origen de la desagregació de funcions anteriorment situades en les zones del centre històric i que condueixen a la
seva marginació funcional, física i social.
Tot plegat fa que, en el cas de la Mauraria, s'hi doni
una accentuada degradació del parc habitacional, amb
situacions de ruïna eminent o mig consumada, per sobreocupació dels habitages o per la pobra implantació d'activitats econòmiques o culturals dinamitzadores de vida
urbana. Però, a més d'aquesta operació de conjunt, hi ha
edificis disseminats per l'àrea que només per si mateixos
justificarien una operació d'aquest tipus.
Aspectes demogràfics
La població, que ha anat decreixent paulatinament
d'ençà el1960, es caracteritza per un baix nivell sòciaeconòmic i un relatiu envelliment (20% amb edat superior
als 65 anys el 1981) que representen, simultàniament, la
causa i l'efecte de la progressiva segregació social, típica
dels centres històrics. La degradació física i funcional
indueix l'allunyament de les activitats de dinamització
col·lectiva del barri així com l'absentisme dels estrats
socials més dinàmics o amb una millor situació econòmica,
que van sent substituïts per estrats més baixos, accelerant
la marginació d'aquestes àrees en el conjunt del sistema
urbà.

El programa de rehabilitació urbana
Precedents en la rehabilitació
Abans de parlar de l'actual programa de rehabilitació
urbana és interessant donar una breu visió d'altres prograR.C.G. n " 12 • sete m bre 1990 • volum V

Foto 10: Aspecte que ofereixen bona part dels habitatges dels barris de N ossa Senhora do Monte
i Graça, en l'acrualicat força cobejats i als quals s'han f plicat força acc ions de remodelatge c?m el que mostra la foto li
(Foto: autor)

mes de rehabilitació, o accions legals que l'afavorien, i que
s'han donat fins a l'actualitat.
D'entrada, podem dir que els programes i les accions
que han tingut alguna concreció en aquests aspectes han
estat molt migrats i sense transcendència general. Com han
assenyalat diversos autors (CARDOSO, 1983; SILVA, 1987;
FERREIRA, 1988), si el tradicional absentisme per part de
les institucions polítiques portugueses en el camp de
l'habitatge s'ha materialitzat de manera greu en la manca
de planificació de l'habitatge de nova construcció de
promoció pública, més greu ha estat encara en el cas de la
rehabilitació habitacional en els nuclis històrics. Això, en
part, és degut al fet que la problemàtica habitacional a tot
Portugal, a l'àrea metropolitana de Lisboa i particularment
a la mateixa ciutat és especialment complexa (BARATA
SALGUEIRO, 1983; FERREIRA, 1988) i la construcció de
noves edificacions, així com el condicionament per a l'ús
d'habitatges socials, han centrat molta més atenció i activitat que la remodelació dels habitatges ja existents
(EPUL, 1989). En definitiva, els programes habitacionals
s'han orientat més a l'allotjament dels qui no disposaven
d'habitatge que no a la reestructuració del parc ja existent;
en tot cas, això no ha de fer suposar que la consecució del
primer objectiu, considerat prioritari, hagi estat un èxit o
ben duta a terme (CARDoso, 1983), però l'anàlisi d'aquesta
valoració escapa als objectius del present estudi.
Una altra prova de la desídia institucional de cara a
aquest tipus d'intervencions es pot observar en els programes iniciats en el camp de l'habitatge. El programa
COPRAD, associat a la iniciativa privada i destinat a la
recuperació d'àrees degradades, no ha satisfet les expectatives que s'havien creat al seu voltant. El PRID
(Programa de Recuperaçíio de lmóveis Degradados) estigué en vigor del1979 al1983. No afectava qüestions relacionades amb el sòl ni amb la urbanització i es limitava a
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un recolzament tècnic divers i a un finançament a través
d'una línia de crèdit de l'IFH amb una eventual rebonificació social per part del municipi. Anava dirigit a petits
constructors i als estadants mateixos que volguessin dur
a terme les obres de construcció. Paral·lelament, el
PRURH (Programa de Renovaçao Urbana e Recuperaçao
de Habitaçoes) beneficiava, quant a la recuperació urbana,
especialment els municipis, donant-los facultats per a
l'adquisició, per expropiació o per compra, de sòl. Quant
als altres aspectes, tenia unes condicions similars al PRID.
Recentment (1988), s'ha creat el RECRIA (Regime
Especial de Comparticipaçao de Imóveis Arrendados), que
ha vingut a substituir part de les funcions de l'extingit
PRID. Tant aquest com el RECRIA, però, eren més
instruments financers que programes de rehabilitació
(SILVA, 1989). Al seu costat, programes d'emprèstits a
cooperatives d'habitatge, emprèstits als ajuntaments per
a la venda, per a l'arrendament social, per al desenvolupament de l'habitatge, per a l'adquisició i la infrastructura
de sòls, per a l'adquisició o la construcció de la casa pròpia,
per a la recuperació d'àrees "clandestines", etcètera,
demostren que la part d'actuació oficial que s'ha concretat
en programes de remodelació o rehabilitació ha estat molt
minsa (EPUL, 1988).

Intervenció dels ens públics
El Programa de Rehabilitació Urbana del Centre
Històric de Lisboa va conduir a la creació de dos Gabinets
Tècnics Locals (Alfama i Mauraria). Malgrat que l'estructura del seu funcionament contempla una elevada autonomia d'actuació d'acord amb l'especificitat de cada barri
(EPUL, 1989), hi ha una coordinació a nivell de definició
de política i metodologia d'actuació.
El Programa de Rehabilitació Urbana considera fonamentalment els següents aspectes:
1. Elaboració d'estudis conduents a l'execució de Plans
de Detall per a les zones.
2. Resolució immediata de casos puntuals la gravetat dels
quals exigeixi mesures urgents.
3. Recolzament tècnic i econòmic a les iniciatives privades
de renovació i conservació d'edificis.
4. InstaHació d'equipaments col·lectius a l'àrea amb coordinació amb altres organismes que actuïn en aquest
domini.
5. Construcció o renovació d'infrastructures o de mobiliari urbà.
6. Creació de volants d'habitatge que facin viables les
operacions de reallotjament temporani o definitiu.
7. Desenvolupament d'instruments jurídics de recolzament a l'operació de rehabilitació.
En l'elaboració dels Plans de Detall per a les zones es
privilegia una estratègia de rehabilitació integrada, actuant
sobre els edificis i els espais lliures, existents o recupera-

bles, reforçant els valors qualitatius o ambientals, defensant conjunts arquitectònics que presentin un interès
històrica-cultural per a la col-lectivitat, mantenint sempre
que sigui possible els elements característics de l'arquitectura dels edificis, fent-hi només obres de conservació.

Solucions presentades
La metodologia de treball que se segueix desenvolupa
anàlisis que puguin identificar en cada cas la situació física,
social, econòmica o jurídica de manera que els projectes
d'actuació articulin de manera concreta propostes arquitectòniques o formes de gestió.
Paral-lelament a l'estudi de la situació es van desenvolupant, i successivament aprofundint, els estudis necessaris per viabilitzar la realització de les obres. S'ha d' entendre que el manteniment d'una activitat constant i creixent
d'obres de recuperació, construcció i arranjaments externs,
sense pauses o temps morts d'espera, és fonamental per
al desenvolupament del Pla. En el terreny de la construcció es desenvolupen esforços tendents a disminuir temps
i costos, i s'hi analitzen hipòtesis d'utilització de tècniques
de pre-fabricats lleugers.
Es preveuen equipaments destinats a servir la població
local de pocs recursos econòmics, tals com balnearis
públics (banys i sanitaris) o centres per a la tercera edat.
Paral-lelament a aquests objectius, hi ha altres aspectes que
els organismes promotors, en aquest cas la Camara
Municipal de Lisboa i els Gabinets Tècnics locals, consideren determinants per a l'èxit de l'operació:
1. Reduir al mínim la intervenció financera de l'Estat i de
la Camara Municipal de Lisboa mobilitzant al màxim
els estalvis dels inquilins i propietaris dels edificis degradats. Es recorda que normalment hi ha estalvis i que cal
crear condicions perquè siguin invertits en aquest
projecte. Una de les vies serà la de facilitar l'acció dels
propietaris simplificant els mecanismes legals i econòmics de manera que reverteixin en la seva propietat,
valoritzant-la; una altra serà la de possibilitar als inquilins l'accés a la propietat de la casa en la qual resideixen.
S'intenta evitar, amb un apropament als residents que
faciliti i satisfaci totes les necessitats habitaciqnals,
treballs rehabilitadors no controlats o clandestins que
posin en perill alguns dels objectius del Pla. Malgrat que
el fenomen de l'habitatge "clandestí" ha estat repetidament estudiat per diversos autors (BRUNO SOARES,
1985; entre altres), la majoria s'han centrat especialment
en la problemàtica d'aquest tipus a les àrees perifèriques
-de manera profusa a la de Lisboa-, però han estat pocs
els casos en què s'ha analitzat, o simplement exposat,
el problema de l'allotjament clandestí a zones d'edificació antiga, i és un problema amb el qual els gabinets
tècnics locals s'han d'enfrontar sovint.
2. La creació de mecanismes de control de situacions que
indueixen l'expulsió dels inquilins per un augment
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conjuntament amb les Juntas de Freguesia (petits
districtes, sense massa poder, similars a Associacions
de Veïns) de les àrees afectades.

Foto 11 : Aquest edifici es troba pràcticament annexe al de la foto anterior, però una eficient
(Foto: autor)
remodelació li ha canviat radicaJment l'aspecte

exagerat de les rendes, degut a les obres. En els casos
en què el cost de les obres assoleixi valors a partir dels
quals les noves rendes calculades originin l'expulsió
dels inquilins, o siguin tan carregoses que socialment
siguin inacceptables, s'haurà d'optar per la compra de
l'edifici a un preu just i després vendre'! en propietat
horitzontal als inquilins mitjançant la seva coparticipació financera i l'establiment de rendes resolubles
(similars a hipoteques). L'augment del nombre de
propietaris residents tendirà a evitar situacions de
degradació, aspecte que en l'actualitat es dóna tot
sovint.
3. Presentar als inquilins i propietaris diverses solucions
alternatives per a cadascun dels problemes. Això no
només facilita solucions consensuades, sinó que també
corresponsabilitza les diverses entitats en les solucions
trobades . Com a exemple, es pot indicar quant costaria
a un propietari fer una obra pel seu compte, amb les
bonificacions a fons perdut consegüents, o què li suposaria l'associació amb la CML, a través del corresponent Gabinet Tècnic Local, per a la realització de les
obres.
4. Evitar crear plusvàlues que perjudiquin o impedeixin
la prosecució de l'operació de Rehabilitació Urbana.
En aquest sentit s'hauran de desenvolupar tan ràpidament com sigui possible les negociacions amb els
propietaris, donat que una intervenció generalitzada a
la zona tendeix a augmentar-ne el valor i les negociacions iniciades posteriorment conduiran certament a
valors molt més elevats. La qüestió de les revaloritzacions de les propietats que qualsevol operació de rehabilitació urbana comporta, implica la creació d'instruments legals capaços de controlar-la.
S. Finalment, la creació de condicions de participació i
recolzament per part de la població i la seva informació, han de permetre un diàleg aprofundit i constant,
R.C.G.
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Tal com s'ha dit als primers paràgrafs d'aquest apartat,
els dos Gabinets Tècnics disposen d'una estructura de
funcionament autònoma, encara que estan coordinats en
molts aspectes, com són especialment els relacionats amb
la línia d'actuació política prevista per la Camara
Municipal de Lisboa en el camp de la rehabilitació. Així
mateix, ambdós gabinets es troben coordinats i assessorats
per altres organismes de titularitat pública. Recordem que
l'àmbit de treball que un d'aquests Gabinets ha d'abarcar
és vast i complex: des de la pròpia planificació de la zona
a protegir fins a la realització final de les obres en un edifici
concret, passant per l'acord i les solucions aportades en
la qüestió econòmica, per la normativa jurídica que regula
les actuacions i els ajuts, etcètera. Per aquest motiu rep
assessorament i part del seu treball és dut a terme per altres
organismes, com el GTH (Gabinete T é cnico d e
Habitaçíio) o EPUL (Empresa Pública de Urbanizaçíio de
Lisboa), la qual, encara que la seva finalitat sigui una altra
i les seves realitzacions vagin adreçades majorment a la
construcció de nova planta per a un estrat social mig
(EPUL, 1989), també intervé en les àrees referides en el
present estudi.
De la mateixa manera, l'Ajuntament lisboeta ha assignat la responsabilitat de dur a terme les obres de remodelació i rehabilitació a altres zones on l'actuació era puntual,
a empreses públiques o gabinets depenents de la Camara
Municipal. El cas de la zona de Martim Moniz, ja esmentada anteriorment, n'és un exemple. Es troba situada en
un extrem del barri de Mouraria, però el Gabinet Tècnic
per a la rehabilitació d'aquesta zona no ha entrat en aquest
projecte, el qual ha estat gestionat per EPUL a través d' un
concurs públic al qual el mateix EPUL ha presentat el seu
projecte. Als sectors de Graça i Nossa Senhora do Monte
les actuacions han estat gestionades pel mateix organisme,
però en aquests casos la iniciativa privada hi té una intervenció molt més decisiva i, tot i trobar-se controlada per
la normativa i les imposicions legals reclamades per
l'empresa pública, té les mans molt més lliures per accedir
a la compra i rehabilitació d' habitatges, el preu de venda
dels quals assolirà valors desajustats a les característiques
demogràfiques del barri.
Altres intervencions de rehabilitació
en zones històriques de la ciutat de Lisboa
Ja s'ha exposat abans l'existència de zones d'edificació
antiga que també reben un tractament tendent a recuperar
alguna part de la seva estructura (carrers, edificis, parc
d'habitatges ...), però que pel volum urbanístic, arquitectònic o demogràfic que ocupen, el seu tractament ha estat
més puntual que no similar al de les zones ja referides
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Fotos 12 i 13: Aspectes de les
obres de restauració i
reco nstrucc ió d'un a
zona propera al Car-

mo, al barri del Chiado, incendiada l'estiu
del l988. Se segueix un
pla puntu al conc ret
per aqu est cas
(Foto: autor)

d'Alfama i Mauraria. Cal tenir present, en el moment
d'abordar l'estudi o la localització d'aquestes àrees, no
excloure-les del seu context: el centre històric lisboeta.
Cada zona presenta una atapeïda xarxa de lligams -a tots
nivells- amb les àrees veïnes. Ignorar el fet significaria no
atendre les peculiaritats funcionals de cada una de les parts
del conjunt del centre històric lisboeta (GASPAR, 1976). La
descripció pormenoritzada de cada una d'aquestes obres
seria molt extensa i sense un valor de mostra que permetés
fer-ne una generalització. Les citacions que segueixen
corresponen a sectors que són els més pròxims als dos
principals barris antics de Lisboa amb actuació regulada
per un Gabinet Tècnic local; això vol dir que són zones
amb una estructura urbanística-arquitectònica antiga
(anterior al s. XIX) i amb una estructura social que, si bé
no és equiparable a la de Mauraria o Alfama, tampoc no
és la pròpia d'un barri d'establiment acomodat. En algunes
d'aquestes zones s'escapa més del control públic la rehabilitació d'habitatges i el control de preus i costos. En
conseqüència, el mercat de l'habitatge es mou en uns paràmetres diferents dels que correspondrien al barri atesa la
situació en què es troba. El fet que per alguna d'aquestes
àrees s'hagi previst un concurs públic d'idees demostra
que hi ha un interès per part de les institucions de dinamitzar zones marginades dins del teixit de la ciutat.

M artim M oniz
Com que fins fa pocs anys representava un buit extremadament degradat en l'àrea central de lisboa, EPUL
promogué l'any 1980 un concurs públic a fi d'elaborar un
pla de renovació urbana per a aquesta àrea. De les 27
propostes presentades, hom en seleccionà tres, i d'aquestes
s'escollí l'opció presentada pels arquitectes Carlos Duarte
i José Lamas. La proposta inclou tots els aspectes d'una
remodelació no només arquitectònica sinó també urbanística (sistema viari, espai peatonal, espais i formes
circumdants, estacionaments ... ). Però pel que fa a l'habitatge, el projecte escollit, el toca poc pels motius que els
mateixos arquitectes exposen: allí es crea una àrea lúdica
de serveis (Aparthotel, Shopping Center... ) i es diversifica
l'oferta nocturna en els edificis contigus. Els exclusivament
referents a l'habitatge no poden ser destinats a "habitatge
social" donada la pujada de preus i la sobrevaloració de
la zona en aquest sentit. Traspassen el tema a la CML
perquè es faci càrrec dels desavantatges econòmics que
això suposaria.
Nossa Senhora do Monte, Graça, Damascena Monteiro
Aquestes zones contigües a la part antiga de la ciutat
edificada sobre els pendents del turó del castell, s'assenten
sobre la petita serralada de turons que procedent del turó
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sectors de població que trobaven massa cars o poc plaents
altres barris de la ciutat (matrimonis joves, estudiants que
busquen apartament, artistes, gent jove en general).
Semblantment a aquesta àrea, les zones veïnes dels
barris de Graça i Damascena Monteiro han viscut un
procés semblant. L'aspecte d'aquests barris ha començat
a canviar i les reformes i remodelacions d'edificis antics
proliferen en bona mesura. També han canviat els preus,
que darrerament fins i tot han esdevingut inaccessibles per
a aquesta nova població que veia l'àrea com una sortida
assequible.

del castell s'estén des de la vora del riu vers l'interior. El
barri de Nossa Senhora do Monte té unes característiques
orogràfiques semblants al barri del castell símbol de la
ciutat: un turó coronat per una església i tota una malla
d'edificació antiga als seus peus . Aquesta àrea no és
comparable quant a la composició social a les que davallen
del castell abans esmentat, però té uns trets arquitectònics
i urbanístics equiparables. Fins fa relativament poc era una
àrea marginada (això ho afavoria el fet de trobar-se a un
costat de l' Avenida do Almirante Reis, artèria popular i
d'establiment social mig-baix de la ciutat de Lisboa), però
característiques especials, com ara la seva proximitat al
centre de la ciutat i el fet de trobar-se en una situació
dominant amb bones perspectives sobre la part del Campo
dos Martires da Patria, la Baixa Pombalina, Carmo i el riu
Tajo, l'han convertit en una zona d'interès creixent per a

Altres àrees amb treballs de rehabilitació
A l'altra banda de la Baixa Pombalina i l'Avenida da
Liberdade, a tot el barri de Chiado, s'hi realitzen treballs
de remodelació de volums més petits. Són les zones
d'Estêvao Pinto, Patio do Gaspar, Campolide, Sao
Bernardo i Rua Sao Bento, sectors del Chiado, o molt
pròxims a ell, on les remodelacions atenyen dimensions
menors que les anteriorment citades. Cal destacar en
aquest sector l'Alto do Carvalhao, amb l'actuació d'una
petita intervenció rehabilitadora destinada a habitatge i
comerç i a refer els nyaps arquitectònics de la zona propera a l'aqüeducte.
Com a molts altres llocs, el remodelatge de zones
d'edificació històrica ha de passar per camins complexos
i dificultosos abans no pot ser dut a terme. Les dificultats
econòmiques, per un cantó, i el fet de no partir -com en
una construcció de nova planta en un solar per edificard'una taula rasa, havent de tenir molta cura en la preservació i conservació de l'entorn arquitectònic, per un altre,
fan que els resultats tardin temps a poder ser comprovats
o avaluats i resultin aptes i útils als estadants, que són els
destinataris de la majoria de processos de rehabilitació de
l'habitatge.

D ata de recepció de l'original: 02.90
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METRÒPOLIS D'AMÈRICA LLATINA

Les metròpolis d'Amèrica Llatina són grans aglomeracions urbanes producte d'una sèrie de processos socials,
econòmics i polítics que van originar la configuració espacial que rep aquesta denominació. Encara que per alguns
autors el terme metròpoli només s'ajusta a les grans ciutats
dels països industrialitzats', les d'Amèrica Llatina ho són
en la mesura que en fan les funcions pel fet de ser el centre
d'acumulació, control i gestió dels països d'economia
dependent. Això significa també que en aquests espais
urbans hi ha una tecnologia capaç de dirigir i transformar
territoris cada cop més extensos i més llunyans. Així
mateix, aquestes metròpolis sustenten la vida de denses
aglomeracions de milions de persones que produeixen i
consumeixen en els seus espais: la ciutat de Mèxic té 20
milions d'habitants, Sao Paulo, 19, Buenos Aires, 10, i
Rio de Janeiro, també 10.
La gran ciutat d'Amèrica Llatina pot rebre el nom de
metròpoli perquè és fruit de la necessitat exigida pel procés
de difusió del capital, de la seva apropiació de territoris a
partir de la divisió internacional del treball. Aquest procés
destrueix les formes urbanes preexistents i provoca una
especialització especulativa en la qual s'accelera l'acumulació financera. ParaHelament a aquestes transformacions
es produeix un èxode de la població rural que proporciona
la mà d'obra barata que, només amb la seva presència, ja
és la garantia d'un estoc de capital fix indispensable per
tal d'aconseguir una rendibilitat més gran de les inversions
industrials. La metròpoli d'Amèrica Llatina esdevé aleshores l'aparador de l' acumulació de riqueses i del lucre.
El procés de formació de metròpolis va començar, tant
a M èxic com a Buenos Aires i a Sao Paulo, a partir dels
anys quaranta, amb l'entrada del capital nacional en la
indústria de consum immediat, i s'intensificà durant la
dècada dels cinquanta amb l'afluència del capital internacional vers els països anomenats subdesenvolupats.
A partir d'ara, els municipis dels voltants de la metròpoli comencen a patir els problemes de l'especulació
immobiliària, que augmenta extraordinàriament el valor
del s terren ys a causa del seu aprofitament per a la
instaHació d'indústries i de zones residencials. Així, a Sao
Paulo el preu dels terrenys i la xarxa de ferrocarrils permeNota:
1. CASTELLS, Manuel: La cuestión Urbana. Ed. Siglo XXI. Madrid, 1974.
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ten que la indústria arribi als municipis de Santo André,
Sao Bernardo, Sao Caetano i Diadema (conjunt anomenat
ABCD per les seves inicials), pel sud; als de Sao Miguel,
Guarceltros, Iguaquacetuba i Bras, per l'est; als de Barneri
i Osasco, per l'oest, i als de Lapa, Penes, Caieras iJundiai,
pel nord. En l'actualitat són 37 municipis, que ocupen 8
105 km 2•
La metròpoli moderna a Amèrica Llatina és, doncs,
un producte de la localització industrial i de la reproducció
de la força de treball necessària perquè aquest s'acumuli.
La metròpoli conforma i conté tots els conflictes socials
que comporta la relació capital-treball. Com a conseqüència d'aquesta industrialització-urbanització, a la ciutat
capitalista d'Amèrica Llatina no hi ha lloc suficient perquè
Foto 1: Contrast social al s ca rrers de les metròpolis d'Amèri ca Ll ati na

(Fo to: au tor)
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Foto 2: Edificis governa mencals a Brasília

hi pugui viure tota la seva població, la qual aleshores
maldarà i lluitarà per tal de poder fer ús del sòl urbà.
Fruit del procés migratori intern que es desenvolupà
entre els anys quaranta i els setanta, aquestes metròpolis
van experimentar un creixement accelerat que no va anar
acompanyat de l'adequada oferta d'habitatges ni, encara
menys, de la necessària infrastructura de serveis urbans,
des de l'aigua i l'electricitat fins les escoles o els centres
d'assistència sanitària primària. D'altra banda, no es pot
oblidar que els serveis que tot just hem esmentat són íntimament lligats al problema de la propietat privada del sòl,
a la política del govern pel que fa als habitatges i al fet que
el terreny i l'habitatge són considerats de la mateixa manera que qualsevol altra mercaderia; tot això comporta que
aquestes ciutats llatinoamericanes es vegin envoltades
d'una perifèria urbana cada cop més gran (el que s'anomena suburbis dormitori). Segons els estudis que s'hi han fet,
les tres quartes parts del sòl urbà de la metròpoli paulista
es dediquen a usos residencials, però només el10% dels
edificis han estat bastits per la indústria de la construcció:
la major part dels habitatges -el63%- han estat aixecats
mitjançant un procés comunitari d'autoconstrucció
(mutirao en portuguès)- en el qual prenen part els familiars
del constructor, els veïns, els companys de treball i els
amics. Aquest és l'únic camí que pot seguir la població de
pocs recursos econòmics si vol tenir casa pròpia (el 57%

(Foto: autor)

de la població del Gran Sao Paulo guanya menys de 150
dòlars al mes, i cal recordar que l'any 1988 el salari mínim
mensual oscil·lava entre 40 i 50 dòlars).
La població que guanya entre 150 i 250 dòlars al mes
(gairebé el19% de la classe obrera) té una altra alternativa:
els grans complexos residencials. Van començar a ser construïts a partir del 1967, amb finançament del Banco
Nacional da Habitaçao (BNH), i fins el 1986 s'havien
aixecat 94 000 unitats en catorze complexos, on s'aixopluguen més de 600 000 persones. De tota manera, els requisits necessaris per obtenir un d'aquests apartaments són
difícils d'assolir, i hi ha més de 300 000 sol·licitants a la llista d'espera.
Altres modes de reproducció de la força de treball a
la metròpoli paulista, als quals correspon del 25 al 30%
dels habitatges, són el cortiço, bloc de pisos dividits en
petits apartaments, aixecat al voltant d'un pati central i on
els estadants comparteixen serveis comuns, i la favela o
barri de barraques. Encara que el cortiço ofereix moltes
incomoditats, és l'habitatge tradicional de les classes populars de Sao Paulo, i també de Buenos Aires (on rep el nom
de conventillo ), i en l'actualitat no hi ha possibilitats que
s'extingeixi, sinó que, ben al contrari, ha experimentat un
significatiu increment, sobretot a partir dels anys setanta,
estretament relacionat amb el progressiu empobriment de
la classe treballadora. L'any 1975 es calculava que el 9,3 %
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Foto 4: Riu Negre, a Manaus
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(Foto: autor)

Foto 5: Vista d'unafav ela de Sao Pau lo

de la població de la ciutat vivia a cortiços, percentatge que
en l'actualitat ha passat al35%, segons dades de l'alcaldia
de Sao Paulo (Prefeitura Municipal); és a dir, l'equivalent
de 4 000 000 de persones.
Aquests habitatges col·lectius es concentren en un
anell d'uns 1Okm2 al voltant del centre antic i a més s' estenen per diverses zones a l'est de la ciutat. És aquí on els
mapes de població mostren una densitat més gran; moltes
cases antigament senyorials de començaments de segle o
dels anys trenta i quaranta han estat transformades en
cortiços (barris de Bras, Santa Cecília, Bela Vista). Aquest
procés de transformació provoca un deteriorament del
centre de la ciutat i dels seus sectors històrics, a la vegada
que crea nous centres i s'estén per altres zones. La degradació que pateix el vell centre només és pal-liada per les
modificacions que hi introdueix l'activitat de les empreses
immobiliàries i per la intervenció de l'Estat.
La favela o barri de barraques és la forma més barata
de reproducció de la força de treball. Producte de la suma
de molt variades circumstàncies, des de l'expropiació dels
petits propietaris rurals i altres formes de penetració del
capitalisme en el camp, que va provocar una gran emigració
de les zones rurals a les urbanes (sobretot a partir de la dècada dels seixanta), fins a l'empobriment de la classe obrera
en general i al preu del sòl urbà (al voltant dels 125 dòlars
per metre quadrat edificat), lafavela és un clam pel dret a
la ciutat\ a la necessitat de produir i de consumir a la ciutat.

Les barraques que integren lafavela (deu barraques
agrupades ja en constitueixen una) són fetes de materials
de rebuig, com planxa de zinc, fusta, cartó, etc, que els seus
habitants recullen durant els viatges a la ciutat.
El terreny, en general, pertany al municipi, encara que
n'hi ha de propietaris privats, i les barraques són molt petites: entre 10 i 20m\ amb una mitjana de 5,5 persones per
barraca, quan la superfície mínima que es considera
"acceptable" és de 10m2 per persona.
Els habitants de les favelas són uns veritables segregats
de l'espai urbà, ja que per la seva inserció en el mercat de
treball no poden ni llogar ni comprar un bocí de terra
urbana. Pobra entre els pobres, aquesta població no pot
ser considerada "marginal" perquè participa en el mercat
de treball, ja que els seus membres són paletes, fusters,
escombriaires, camàlics, i les dones treballen com a minyones o a empreses de neteja. Així mateix, participen en el
consum, encara que d'una manera limitada, tant des del
punt de vista de la quantitat com del de la qualitat, i especialment són exclosos del consum d'habitatges.
A l'igual que la població dels cortiços, la de les favelas
es va incrementar considerablement a partir de la dècada
dels setanta, coincidint amb el "miracle econòmic" que la
política governamental va produir al Brasil, i avui dia es
Nota:
2 . LEFEBVRE, Henri:

El derecho a la ciudad. Ed. Pnínsula. Barcelona, 1968.
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calcula en uns 3 000 000 de persones (que formen part de
la població que guanya menys de 150 dòlars al mes).
Ens queda per analitzar l'espai que produeix i consumeix la resta de la població de la metròpoli, el que es
considera classe mitjana (la que guanya entre 150 i 1 000
dòlars al mes, i que representa el21% del total) i classe alta
(el3 % ). Les anomenades "classes altes" o burgesia ciutadana no solament viuen on els resulta més convenient i
més plaent, sinó que disposen d'aquell10% dels habitatges
que han estat construïts per empreses immobiliàries.
A partir de la dècada dels cinquanta es va iniciar un
procés, que s'amplià els anys seixanta i arribà al màxim
durant els setanta, d'aprofundiment del desig de segregació
innat en aquesta classe, el qual es veié afavorit per la difusió de l'automòbil i dels serveis, així com per les possibilitats que en termes d'infrastructura urbana oferia la pròpia
metròpoli, a la perifèria de la qual es van aixecar barris
"suburbans" molt luxosos envoltats d'amples jardins, en
els quals es van aplicar els estils arquitectònics europeus,
el règim de propietat és la comunitat de veïns i hi ha una
bona vigilància.
Però la metròpoli paulista no s'estén només horitzontalment, també ho fa verticalment, en un procés que va
començar en la dècada dels vint i que es va enfortir espe-

cialment des de la dècada dels seixanta. La concentració
d'edificis als barris del centre històric i dels seus voltants
és el lloc de residència de les classes mitjanes, que aprofitant el finançament del BHN o d'altres institucions van
aconseguir de comprar o llogar els seus apartaments. Des
dels anys setanta s'ha produït una nova verticalització
d'aquestes zones considerades de classe mitjana, especialment al voltant de l'eix principal, l'Avinguda Paulista,
centre del poder econòmic i del capital financer de l'Estat
de Sao Paulo i del Brasil.
Aquest procés fa que les mercaderies, el sòl urbà i els
habitatges siguin cada cop més cars, i les classes mitjanes
comencen a experimentar un empobriment que les aproxima a les classes baixes i les impel-leix cap a la perifèria.
Al mateix temps, aquesta nova forma de concentració del
capital aporta altres "valors" al sector de la societat urbana
amb més poder adquisitiu: seguretat i protecció contra la
violència de la perifèria.
Amalia Inés Geraiges de Lemos
D octora en Geografia
Prof essora del D epartam ent de G eografia
Un iversitat de Siio Paulo
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ELSAUTOBUSOSABARCELONA
Primers intents de constitució
d'una xarxa (1906-1918)
Introducció
La gran història del transport públic de
Barcelona resta encara per escriure. En
diverses ocasions han aparegut treballs
parcials tractant aspectes tècnics, històrics o
anecdòtics i, malgrat tot, Barcelona disposa
d'una bibliografia sobre el seu transport
públic molt superior a la de qualsevol altra
ciutat d'Espanya. Però encara manquen
estudis com els que són habituals a França
o, encara més, a Anglaterra o a Alemanya.
Hi ha, doncs, aspectes que són molt poc
coneguts ara per ara. Potser una de les raons
la constitueix el fet que la dispersió documental és molt gran i que alguns arxius, com
el de Transports Municipals de Barcelona,
han sofert pèrdues irreparables a causa de la
guerra d'Espanya o, fins i tot, per desídia ja
que hom destruí arxius sencers amb una
absoluta manca de visió històrica i cultural.
No és estrany, doncs, que la recerca sigui
difícil i que, sovint, el que hom fa sigui repetir tòpics o copiar informacions precedents.
En aquest article s'enceta la història dels
autobusos de Barcelona en un període molt
poc conegut fins ara i que no ha estat objecte d'aportacions importants per part dels
qui, fins ara, se n'han ocupat. Les investigacions en curs permetran de donar continuïtat a aquest article fins arribar a explicar la
constitució de l'actual esquema de transport
de la ciutat, resultat de la desaparició forçada
i equivocada de la xarxa de tramvies.
Uns antecedents
La primera xarxa d'autobusos de Barcelona fou posada en marxa per una empre-

sa de riperts', coneguda amb el nom de La
Catalana. Malauradament, quedà limitada
a una sola línia que, en un pla quasi experimental i jurídicament precària, funcionà des
del mes d'agost del 1906 al desembre del
1908.
Si bé del tema se n'han ocupat alguns
autors', les referències són molt vagues i mai
no ha estat tractat en profunditat. Sempre
s'ha considerat l'experiment com una fallida
a causa de problemes tècnics del material
mòbil, però estem en condicions d'afirmar
que, a la vista de la documentació de l'arxiu
de Transports Municipals de Barcelona,
altres tipus de condicionants influïren en el
fracàs de l'empresa que dugué els autobusos
a aquesta capital.
Mentre els tramvies havien estat de tracció animal, la competència amb les companyies explotadores de riperts s'havia mantingut a un nivell acceptable, però la ràpida
electrificació i expansió de la xarxa tramviària a partir del 1899 posà en perill les línies
de riperts. Es disposa d'algunes dades sobre
el volum de passatgers transportats per
aquests vehicles: el 1900 havia estat de
4 600 000 persones per a la línia de Gràcia
segons dades d'un projecte tramviari, i, pel
que fa als tramvies, el1905 s'havia transportat un total de 9 800 000 persones a la línia
Drassanes-Gràcia. La principal empresa
explotadora de riperts de Barcelona, La
Catalana, Compañía de Omnibus y Tranvías, coneguda senzillament per La Catalana, era, per aquell motiu, pendent de
l'evolució del nou mode de transport que,
amb el nom d'autoòmnibus o autobús, es

trobava en fase d'experimentació a ciutats
com Londres, Munic o París.
Londres s'havia avançat el1897 posant en
circulació el primer autobús de prova. Nous
intents s'havien dut a terme fins el1905, any
en què Londres comptava tan sols amb 20
autobu sos en servei, amb sistemes de
propulsió com ara el vapor o el petròleoelèctric'. Més propera, París, mitjançant la
Compagnie Générale des Omnibus, proposava l'any 1905 prototipus a diversos constructors a fi de substituir els vehicles de tracció animal davant la ineludible modernització
que les circumstàncies (vegeu tramvies)
imposaven. Diversos vehicles foren presentats, bàsicament amb propulsió clàssica de
motor d'explosió i també pel sistema petròleo-elèctric. En tots els casos, els constructors oferien la part mecànica a fi que la
CGO hi muntés antigues caixes d'òmnibus
de cavalls'. Els assaigs es feren del 8 al24 de
desembre del 1905 en una línia urbana i, a la
vista dels resultats, l'empresa escolli el tipus
Brillié i encomanà una sèrie de 150 xassissos
del tipus Brillié P 2 amb motor Schneider de
gasolina. Aquests autobusos, que oferien 32
places (14 seients a l'interior, 16 a l'imperial
i dues places dretes a la plataforma), foren
posats en servei el dia 11 de juny del 1906 a
la línia urbana Montmartre-St. Germaindes-Prés (línia AM)' .
Primers passos
De fet, La Catalana sol·licità a l' Ajuntament un permís per a realitzar proves amb
òmnibus automòbils en data 19 d'octubre
del 1905 des de la plaça de Catalunya a

Notes:
1. Els riperts eren vehicles de tracció animal, de tipus
molt Ueuger, destinats al transport urbà de passatgers i deslligats de qualsevol tipus d' infrastructura,
a semblança dels òmnibus. Alguns autors apliquen
el nom de ripert de forma indiscriminada a tot
tipus d'òmnibus, però, de fet, els riperts foren dissenyats pel constructor marseUès M. Ripert (i no
Rippert) a partir del1881 i obtingueren un gran
èxit a França, Bèlgica, Suïssa i Espanya. Una descripció tècnica força detaUada apareix a l' obra de
R.C .G . n" 12 • setembre 1990 • volum V

Jean Robert assenyalada a la bibliografia (pàg. 39).
2. Fonamentalment, cal esmentar els articles
d'Aifredo Cazaban al Boletín Informativa de
Tranvías de Barcelona, SA, SPM i els comentaris
que hi dedica l'obra Els transports a l'àrea de
Barcelona, de Joan Alemany i Jesús Mestre.
3. Una àmplia i interessant descripció dels primers
autobusos de Londres es troba a l'obra de Charles
Lee, citada a la bibliografia. El sistema petròleoelèctric es basava en un motor d'explosió de petro-

li acoblat a un generador elèctric. Aquest proporcionava energia elèctrica a un motor de tracció
que, per diversos sistemes, accionava les rodes. Les
primeres sèries d'autobusos dels anys vint a
Barcelona funcionaren per aquest sistema.

4. L'obra deJean Robert, ja citada, dóna una interessant
història de la gènesi d'aquests vehicles (pàg. 108).
S. ROBERT, J. Op. cit. (pàg. 256).
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Mapa 1: Servei de riperts, 1905

Gràcia. La Comissió de Foment de
l'Ajuntament acordà el 1O de novembre
següent que es fessin les proves amb els
delegats de la comissió presents, a fi de
passar després l'informe i elaborar el dictamen corresponent, que hauria de servir de
base per a una concessió. En tot aquest
tràmit sembla que s'hi descobreix una
complaença municipal a favor de La
Catalana, fet que no té res d'estrany si
pensem que un membre del consell d'administració d'aquella empresa era regidor de
l'Ajuntament barceloní"'. El vehicle, amb el
nom de Compagnie Générale des Omnibus
pintat al costat, fou retolat a les plaques com
a coche de ensayo i se'l feu córrer per diversos indrets de la ciutat amb múltiples finalitats: s'acostumava el públic barceloní als

(Mapa: autor)

vehicles, s'ensinistraven els conductors i, ei
que era més important, es feia propaganda
amb la intenció de captar capital. Era, també,
un Brillié-Schneider, similar als de París.
L'esmentada Comissió de Foment va
proposar a l'Ajuntament, el 15 de desembre,
que procedia autoritzar La Catalana a fer el
canvi de tracció en les seves línies de tracció
animal, a semblança del que, anys enrera,
s'havia fet amb les línies de tramvia. Queda
clar, doncs, que les proves ja havien acabat
i la coincidència amb les dates dels assaigs
fets a París per la CGO planteja la possibilitat de l'existència d'una relació intensa
entre les dues companyies. El febrer del
1906, és a dir un mes després d'acabats els
assaigs de París, Wifred Damians, director
accidental de l'empresa de riperts barcelo-

nina, havia pr~posat a l'Ajuntament de la
ciutat la implantació de serveis d'autobusos
que, des de la plaça de Catalunya, havien
d'arribar a Gràcia passant per la Rambla de
Catalunya' . La línia de Gràcia era la que més
passatgers transportava de tota la xarxa de
tramvies de Barcelona. No és estrany, doncs,
que a l'hora de crear una línia d'autobusos,
hom es decantés per aquest itinerari que, a
més, facilitaria un intens trànsit als riperts.
La sol·licitud de Darnians desencadenà les
protestes de les companyies de tramvies.
Efectivament, Les Tramways de Barcelone

Notes:
6. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.
7. Arxiu TMB, co ntenidor 09995, Lligall Autobusos.
R .C.G.
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Foto 1: Autobús 4 i tramvia CGT73

(Fo nt: i nstitut Munidpal d 'Història )

Foto 2: Autobús Brillié-Schneider P2 a Paris, molt semblants als de Barcelona

presentaven el 12 de febrer un escrit a
l'Ajuntament, contrari a la concessió de
permisos per a ònuúbus automòbils, i el 9 de
març següent la Compañía General de
Tranvías actuava d'igual manera, basant-se
en el fet que explotava una línia de tramvies
per la dita Rambla de Catalunya i demanava
que als tramvies se'ls apliqués el mateix
criteri murúcipal de no permetre rú concedir
R .C .G . no 12 • sete mbre 1990 • vo lum V

(Font: RATP)

línies noves als carrers on ja n'hi havia. El17
de juny següent, totes les empreses relacionades amb els tramvies demanaren a
l'Ajuntament que, abans de resoldre l'afer
del permís sol·licitat per La Catalana, es
tinguessin en compte una sèrie de consideracions, entre les quals destacava de nou el
tema de la duplicitat de lírúes'. Encara més,
el12 de juliol del1906, representants de les

diverses empreses tramviàries, llavors encara·
independents, visitaren l'alcalde de la ciutat,
en Salvador deSamà, que els despatxà molt
ràpidament, sense atendre les queixes que
plantejaven. Cal notar, doncs, una certa
predisposició per la part municipal, certament cansada de la constant problemàtica
amb les companyies tram viàries, de la qual
el tema de la unificació de les reversions de
les concessions no era més que el darrer
botó de mostra.
Així les coses, al dia següent, Les Tramways de Barcelone presentava a l' Ajuntament una sol·licitud per a explotar una
línia d'autobusos pels carrers de Ferran,
Jaume I i Princesa , itinerari paraHel al de la
principal lírúa de riperts de La Catalana.
Més raonadament, el 17 del mateix mes, els
representants de les societats de tramvies
s'adreçaven a l'Ajuntament exposant, bàsicament, que els seus vehicles eren subjectes
a diversos tipus de càrregues impositives i de
limitacions, mentre que els autobusos
només havien de satisfer un cànon xifrat en
50 ptes per quilòmetre de línia. Aquest valor
era considerat ridícul en comparació amb el

Nota:
8. D'acord amb les Bases per a explotació de línies
de tramvia del 1878.
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(Font: institut Municipal d 'Història)

Foto 3: La presentació dels nous autobusos a la Diago nal

que ells pagaven. Efectivament, les concessions de línies de tramvia es veien gravades
amb un cànon de 1 pta per metre de via,
desviaments i enllaços inclosos, una important càrrega de manteniment de paviment i,
a més, tenien limitada la velocitat a 8 km/h
al sector central de la ciutat. Les companyies, a més, finalment, demanaven que,
d'acord amb les normes municipals d'evitar
la duplicitat de vies en un mateix carrer, no
es concedissin línies d'autobusos als carrers
on circulaven tramvies.
No s'arribà a cap acord, perquè el26 de
juliol l'Ajuntament aprovava un dictamen
sobre els autobusos i el dia 2 d'agost del1906
concedia un permís d'explotació a precari.
Cal remarcar que LA Catalana obtingué molt
ràpidament l'autorització municipal per a
explotar la línia, en una tramitació burocràtica excepcionalment diligent.
La línia, però, estava obligada a circular
pel Passeig de Gràcia, i concretament, per les

Nota:
9. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.
D oc. 15/2 B/ 13.

vies laterals, on coincidiria amb els tramvies.
Entre altres limitacions, quedava especialment prohibit que els autobusos passessin
per damunt les vies dels tramvies i, com
aquests, tenien limitada la velocitat a 8 km/h.
De tota manera, sembla clar que no es
complí cap d'aquestes condicions, fet que
acabà d'exasperar les companyies de tram-

Districte

Barri
Barcelona
PobleNou

vies, ja que el 13 d'agost, l'endemà de la
inauguració, Les Tramways de Barcelone
trametia un ofici a l'Ajuntament queixantse que l'autobús número 3 circulava a marxa
lenta i feia endarrerir els tramvies'. En el
mateix document s'expressa la idea que els
xofers eren antics treballadors tramviaris
acomiadats i, per tant, ressentits.

Població

Districte

21 370
15 061

è

51 786
41 009
Barcelona
Gràcia
St. Martí

Població

les Corts
7è

45 084
12 432
1 665

Barri
Barcelona
Gràcia

8è

52 304
9è

64 991
18 169
3 145

Hostafrancs

54 848

Sants
les Corts

28132
3 952

Gràcia

39 733

Vall carca
St. Gervasi

1 779
14 519

St. Andreu
St. Martí
Horta

17 808
12 124
3 365

toè

31280

Taula 1: La població dels diversos districtes de la Barcelona d'aleshores pot servir d'indicador de la demanda de transport
R .C. G .
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Foto 4: Autobús de La Catalana al Passeig de G ràcia. O bservi's
(Font: Boletín Informativa de TB, SA, SPM)

el doble accés de la plataforma posterior

El material mòbil
Els autobusos necessaris per a explotar la
línia vingueren cap a la fi de juliol del1906.
La seva arribada abans de la concessió
provisional d'explotació reforça la idea que
La Catalana disposava de bones connexions
dins el Consistori i tenia ja un coneixement
previ del contingut de la resolució. Si bé
l'origen no sembla presentar problemes, sí
que hi ha dubtes respecte del seu nombre
total. Qui ha ofert alguna informació al
respecte és Alfredo Cazaban, que fou secretari de Tranvías de Barcelona, i que en un
petit article al Boletín Informativa de l' empresa10 exposa que vingueren cinc cotxes. Se
suposa que la seva asserció es basa en una
fotografia que reprodueix de la !lustració
Catalana 1\ on es veuen cinc autobusos a
l'Avinguda Diagonal. En un altre article
posterior, però, afirma que eren set els vehicles. El que sí és cert és que en una relació
d'accidents ocorreguts el1908 i que s'extracta més endavant apareix un autobús amb el
número 15. Si bé això no vol dir que realment hagués arribat a haver-hi 15 unitats,
també s'ha de fer constar que la pràctica
habitual de les companyies de transport
públic de l'època era de numerar correlativament tots els seus vehicles, àdhuc els
pertanyents a sèries diferents. A més, tal
com es desprèn dels nombres citats en la
relació esmentada, és ciar que hi havia més
de cinc autobusos.
Un examen aprofundit del material gràfic
localitzat permet la distinció de tres subsèries com a mínim.
Una correspon al vehicle de prova, del
novembre del 1905. Molt semblant als de

París, amb amplis muntants davanters de
caixa i amb cintura per a inscriure-hi el nom
de la companyia. El radiador era rectangular,
sobre la travessa rectilínia davantera. l:autobús,versemblantment un prototipus d'assaig, tenia un sol accés per la part posterior
dreta, directament sobre la plataforma.
Una segona subsèrie fou la primera tanda
d'autobusos dels quals n'hi hagué un grup
inicial de cinc. Diferien de l'anterior en
diversos detalls de la caixa: muntants estrets,
absència de cintura i amb respiradors a la
part superior de les finestres. Foren dotats
de doble accés a la plataforma, segurament
per veure's obligats a circular per la via lateral del Passeig de Gràcia. Cotxes 1-5?
Una tercera subsèrie era idèntica pel que
fa a la carrossseria, però presentava la travessa davantera del xassís corbada, per a encabir-hi una reixa de radiador circular. Es
podria tractar d'una modificació de la subsèrie anterior, cosa que explicaria el canvi de
numeració, però podria també tractar-se de
vehicles nous. De fet, l'adopció del radiador
circular aparegué en autobusos parisencs de
la CGO simultàniament amb els anteriors.
Cotxes 11-15?

R .C.G. no 12 • setembre 1990 • vo lum V

L'inici del servei
El dia 12 d'agost del1906 s'inaugurava el
servei públic de la línia plaça de CatalunyaGràcia (plaça Trilla) . El dia abans s'havia fet
l'acte oficial.
Alfredo Cazaban12 en fa una àmplia ressenya, de la qual es pot destacar l'excursió a
l'Arrabassada, on s'avarià un autobús, que fou,
però, arranjat poc després. Un àpat al restaurant La Maison Dorée congregà els invitats:

membres de l'empresa, invitats oficials i xofers
compartiren el dinar i els brindis.
Amb una tarifa de 10 cèntims per al recorregut total, s'oferien bitllets a meitat de preu
fins a les 7 del matí, tarifa obrera que representava una important concessió i que
competia avantatjosament amb els preus
dels tramvies, que en el trajecte plaça de
Catalunya-Travessera costaven 15 cèntims.
A la vista del fet consumat, les empreses
tramviàries decidiren actuar en dues direccions. Per un costat s'apressaren a sol·licitar
línies d'autobús mitjançant terceres persones: el10 d'agost, dues línies a nom d'un tal
senyor Alemany. Simultàniament, encetaren
la via legal, basant-se en la incompetència
municipal per a la concessió del permís a La
Catalana.
I: atorgament de la concessió, encara que
a precari, s'havia produït en un buit legal. Per
aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona
aprovava el 29 de novembre del 1906 unes
Bases para la Concesión de permisos de
explotación de líneas de autobuses, les quals
foren recorregudes per Les Tramw ays de
Barcelone el dia 11 de gener del1907 i per la
Compañía General de Tranv ías el dia 25 del
mateix mes. Cal obviar tota la problemàtica
legal, amb els nombrosos recursos presentats, i les visites de recolzament que els directors de les companyies havien fet al ministre
de Foment a Madrid, el qual, de totes maneres, semblava desentendre's de l'afern.
El projecte de xarxa
Entretant, Juan Grau Llopis, director
gerent de La Catalana, havia presentat un
projecte de xarxa d'autobusos, el primer
intent per a estructurar aquest servei a la
ciutat, amb les següents línies:
- Pça. Catalunya-Gràcia (pel Pg. de Gràcia)
- Pça. Catalunya-Gràcia (per la Rbla. de
Catalunya)
- Pça. Catalunya-Sants
- Pça. Catalunya-St. Andreu
- Pça. Catalunya-Parc
- C. Aribau (Diagonal)-Arc de Triomf
La concentració de totes les línies a la
plaça de Catalunya atorgava a la xarxa un

Notes:
10. C AZABAN , A.: Aquellos prim eros autobuses, al
butlletí núm. 36 (pàgs. 10-13 ).
11. C AZABAN, A .: Aquellos primeros autobuses, al
butlletí núm. 166 (p àg. 1).
12. C AZABAN, A., Op. cit.
13. Arxiu TMB, contenido r 09995, Lligall A utobusos. D oc. 15/2 A/ 13.
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Línia explotada
Línies no explotades

Mapa 2: Projecte de xarxa de La Catalana 1906- 1908

caràcter netament radial. Curiosament, cap
d' elles s'introduïa al casc antic de la ciutat,
on l'empresa ja disposava d'una línia de
riperts en explotació. La xarxa aspirava,
doncs, a relacionar la ciutat vella amb els
nuclis del voltant, malgrat que el conjunt
presentava alguns contrasentits i atorgava a
la plaça de Catalunya el caràcter de col-lector/distribuïdor de trànsit que ja tenia a la
xarxa trarnviària.
Pot efectuar-se una anàlisi del projecte
previst a partir de la demografia, del volum de
passatge de les línies tramviàries i de la
possible competència que es crearia14 (taula 1).
Les dues línies de Gràcia, desdoblades per
carrers paral·lels, tenien els mateixos punts
terminals. Absorbien passatge dels districtes
2n, 3r i sè cap elsè, travessant els districtes 4t

(Mapa: autor)

i è que, en conjunt, eren els més densament
poblats. Tal corn ja s'ha esmentat, Les
Tramways de Barcelone declararen un volum
de passatge xifrat en 9 800 000 viatgers anuals
a l'itinerari Drassanes-Gràcia 1' , cosa que
representava ellS% del total transportat a la
ciutat i el27% de la seva xarxa. La CompañÍ4
General de Tranvw en resultava menys afectada, ja que malgrat explotar una línia a la
Rbla. de Catalunya el seu volum principal de
passatge era canalitzat pel carrer d'Aribau cap
a St. Gervasi, Sarrià i les Cons i per la Gran
Via cap a Sants. Pel total dels serveis explotats,
la CGT transportava 17 320 000 1' passatgers
anuals, cosa que porta a considerar que la part
corresponent a la línia de la dita rambla no
podia ser pas massa elevada.
La línia plaça de Catalunya-Sants repre-

sentava una seriosa competència per a la CGT
(CompañÍ4 General de Tranvw), explotadora de l'itinerari trarnviari del mateix nom. La
possible incidència d'una tarifa obrera, corn
la que s'havia implantat a Gràcia, constituïa
un perill addicional a la segurament més
elevada velocitat que els autobusos podrien
desenvoluparen una línia pràcticament plana,
reduint sensiblement el temps del viatge.
D'una manera semblant, la línia Pça.
Catalunya-St. Andreu constituïa una
Notes:
14. Anuario Estadística de la Ciudad de Barcelona.
Any 1906.
15. Anuario Estadística de la Ciudad de Barcelona.
Any 1906.
16. Anuario Estadística de la Ciudad de Barcelona.
Any 1906.
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velocitat comercial i, sobretot, per la seva
comoditat, un aspecte aquest gens negligible. Efectivament, de les 32 places ofertes 30
eren amb seient, i a desgrat de les inclemències atmosfèriques que calia suportar a
l'imperial, en conjunt l'autobús representava
un grau més de confort, abstracció feta de
l'estat dels paviments. Les línies presentades
tenien també l'avantatge d'ésser realitzables
immediatament, atès que tots els itineraris
eren previstos sobre carrers oberts i en
adequades condicions de pavimentació.
&Volen dir q11o no acabarin alxlot

Por P"Í' on 11n alrtomóvil
no baata tenir deu ctntima;

competència directa amb la que, des del
carrer de Trafalgar, menava a aquella barriada. Els efectes els havia de sentir la companyia Tranvía de Barcelona a San Andrés y
Extensiones que, juntament amb les línies
d'Horta i Badalona, transportava anualment
més de 10 milions de passatgers".
Les altres dues línies de la xarxa projectada poden considerar-se purament urbanes,
com la de Gràcia. Afectaven, principalment,
les línies de la CGT (Compañía General de
Notes:
17. Anuario Estadística de la Ciudad de Barcelona.
Any 1906.
18. Anuario Estadística de la Ciudad de Barcelona.
Any 1906.
19. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Auto busos.
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c:a prccf• tenir bona puny•

y aguantar molts vituperis.

Tranvías) del carrer d'Aribau abans citada
i la de circumval·lació de LTDB (Les Tramways de Barcelone), amb un passatge global
que es pot estimar en uns 2 SOO 000 viatgers". Ambdues eren, potser, les més iJ.lògiques, tal com eren plantejades. A la del
carrer d'Aribau li mancava un final lògic, en
no penetrar a St. Gervasi, i únicament es
constituïa en col·lectora d'un tram de
l' Eixample ben servit per altres mitjans.
D'altra banda, la línia plaça de CatalunyaParc podia constituir fàcilment la prolongació de l'anterior que, establerta com un
enllaç Parc-Eixample, hauria evitat transbordaments inútils a la plaça de Catalunya.
Al marge de la política tarifària, l'autobús
representava una competència seriosa a les
línies llargues a causa de la seva més gran

El procés de desestabilització
de La Catalana
Entretant, les companyies de tramvies
tenien molt d'interès a frenar els autobusos.
El desembre del 1906, Les Tramways de
Barcelone realitzà diverses comprovacions
respecte de la velocitat dels autobusos i féu
aixecar acta notarial de les velocitats comercials enregistrades al Passeig de Gràcia, de
24,3 krnlh, marxa realment inassolible pels
tramvies de l'època" que, tal com ja s' ha
exposat, la tenien limitada reglamentàriament a 8 km/ h. En conseqüència, i a fi
d'entrar en el joc, la mateixa companyia de
tramvies demanava el 17 de gener del 1907
pressupost d'autobusos a la Neue Automobil Gesellschaft. El fabricant respongué
oferint el seu model]7 amb imperial, motor
de gasolina de 24 HP que donava una velocitat màxima de 2S km/h, amb transmissió
per cadena i una capacitat de 32-37 persones
per un preu unitari de 22 900 marcs. La
comanda no es produí, però l' afer posa de
relleu la preocupació que el tema suscitava.
El Boletín Ofzcial de la Provincia del12 de
juliol del1907 publicava l'anunci de les línies
sol-licitades per La Catalana a fi que poguessin ser millorades, en base de l'augment del
cànon assenyalat, rebaixa de les tarifes i
millores en el servei, concretament en allò
que es referia al recorregut i l'horari. Un mes
després, el3 d'agost, Enrique Sabater Vicens
presentava un projecte de millora de la línia
de St. Andreu, de forma versemblant per
compte de Tranvías de Barcelona a San
Andrés y Extensiones, projecte que fou
desestimat per l'Ajuntament l'any 1908 per
defectes de forma i presentació fora de termini. El senyor Sabater proposava fer servir
material mòbil més potent, amb autobusos
Brillié de 40 cavalls, oferia un bitllet obrer
des de la plaça de Catalunya al Clot des de
les S a les 7 hores amb una tarifa de S cèntims
i concedia a l'Ajuntament una participació,
en concepte de cànon, delS% de la recaptació anual.
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Les línies de Gràcia foren també objecte
de Propostes de Millora per part de José
Marlet, Francisco Martí i Emilio Peroche,
tots ells presumptament relacionats amb Les
Tramways de Barcelone, que oferien condicions tals que no eren econòmicament rendibles per.a l'explotador, tal com raonava el
recurs de La Catalana de febrer del 1908 20 •
És interessant de reproduir el paràgraf
següent, extret del recurs citat: A muchos
extremos ha conducido el desenfrenada espíritu de competencia en los negocios industria/es: Pero tal v ez nunca se ha visto que se
llegara al extremo de emplear las artes que
la m ejora de proposición del Sr. Martín
implicaria, caso de que en realidad no tuviera otro objeto que impedir que la concesión
de la línea se atorgara a la Compañía que el
infrascrita representa.
Y a fe que para conseguir tal propósito el
camino es f aci! y llano: todo estriba en sacrificar las dos mil pesetas de la fianza provisiona~ y el nefanda objeto se ha conseguido:
y, ¿qué son para una entidad poderosa que
en ello tenga interés aquellas miserables dos
mil pesetas?
Y mientras tanto el particular o la
Compañía que haya puesto su inteligencia,
su trabajo y sus capita/es a contribución para
establecer en esta Capital una industria
nuev a, un nuevo medio de comunicaciones
que el pública ha cogido (sic) con aplauso,
tendra que ver malogrados sus esfuerzos y
tal v ez perdida (sic) sus capita/es (. ..)
La xarxa d'autobusos, tal com s'observarà
en el quadre següent, no fou tractada en
conjunt, sinó que cada línia va ser objecte
d'un expedient independent, la qual cosa
afavorí la desarticulació de la proposta. En
Notes:
20. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.
D oc. 15/2 B/ 56.
21. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.
Doc. 15/2 N 13.

Foto 5: Dos autoòmnibus (o autobusos) de LA Catalana en una excursió escolar, 1906

un document intern de Les Tramw ays de
Barcelone es reconeix la seva implicació en
l'afer' 1•
El Ayuntamiento (. . .) hubiera debido
anunciar para esas peticiones de líneas el
correspondiente concurso pero gracias a las
gestiones de nuestra Compañía que hizo
notar oficiosamente que no procedia amalgamar varias líneas en un solo concurso, el
Ayuntamiento ha pasado el asunto a informe de su lngeniero. Nuestro obgeto (sic) al
procurar que cada proposición forme un solo
concurso es no solamente ganar tiempo sino
dificultar el que puedan presentarse peticiones de esta clase.
Aquesta estratègia, que es recolzava en la
base 7a. de les promulgades per l'Ajuntament (i recorreguda per LTDB), obligava
a dipositar una fiança de 2 000 ptes per línia,
que s'elevaven a 1O000 en fer-se la concessió, per la qual cosa, en ser tractades individualment, la proposta de xarxes era pràcti-

Línia

Data concessió

Titular

Pça. Catalunya-Gràcia
(pel passeig)
(per la rambla)

9 abril1908
9 abril1908

F rancisco Martí
Emilio Peroche

Pça. Catalunya-Sants

23 abril 1908

La Catalana

Pça. Catalunya-St. Andreu

9 abril1908

La Catalana

2 desembre 1907

La Catalana

Pça. Catalunya-Parc
C. Aribau-Arc de Triomf
Taula 2: Desarticulació de la xarxa de LA Catalana

(Foto: autor)

cament impossible per a particulars o
empreses de la categoria de La Catalana
(taula 2).
L'atorgament de les dues línies de Gràcia
planteja un interrogant. Ambdós concessionaris no executaren llur dret a instal·lar les
línies, però tampoc impediren que La
Catalana continués el servei, cosa que
haurien hagut de fer en cas de ser homes de
palla al servei de les companyies de tramvies.
Entretant, la pugna entre ambdós serveis
continuava, ja que el 28 de desembre del
1907 l'Ajuntament cursava un ofici a la
Direcció de Les Tramw ays de Barcelone
informant que la Comissió de Foment havia
manifestat que els tramvies havien de
respectar els límits de velocitat que tenien
imposats. Paraj.jelament, demanava a La
Catalana que els autobusos no circulessin
sobre les vies del tramvia, tal com s'havia
acordat a la concessió de què gaudien.

Incidents
Els conductors dels autobusos eren sovint
acusats d'inexperts, acusació que, en certa
manera, podria ser lògica al principi.
Freqüentment protagonitzaven incidents
amb els tramvies. A l'arxiu de TMB hi ha
una relació de xocs i avaries, dels quals es
consignen seguidament els més importants
ocorreguts de l'agost al desembre del1908.
Cal considerar que molts eren inevitables
pel fet de circular ambdós vehicles pels
carrers laterals del passeig i disposar de sistemes de frenada encara poc eficients.
R.C.G. no 12 • setem bre 1990 • vo lum V
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Foto 6: Barcelona. El tren Renard durant les seves proves al Saló de SantJ oan

24.8
2.9
5.10
10.10
17.10
18.10
18.10
21.10
9.11

18.11
26.11
12.12
12.12
23.12
27.12

l'autobús 14 xoca amb els tramvies
39 i 168
l'autobús 14 xoca amb el tramvia
149
l'autobús 12 xoca amb el tramvia
130
l'autobús 15 queda avariat sobre les
vies del tramvia
l'autobús 15 xoca amb el tramvia 55
l'autobús 15 xoca amb el tramvia
131
l'autobús 13 xoca amb el tramvia
100
l'autobús 14 xoca amb un pal de
línia aèria
l'autobús 14 queda avariat sobre les
vies, provocant un retard d'onze
minuts als tramvies
l'autobús 14 xoca amb el tramvia
110
l'autobús 12 xoca amb el tramvia
41
l' autobús 14 para sobre les vies
durant 12 minuts
l'autobús 15 xoca amb el tramvia
101
l'autobús 1 xoca amb el tramvia 67
l'autobus 12 xoca amb un banc del
passeig i provoca 22 minuts de
retard als tramvies
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La relació anterior" posa de relleu que
encara el desembre del1908 el servei es duia
a terme d'una manera bastant regular.
Cap a la supressió
L'empresa també oferia autobusos per a
fer excursions i transportar alumnes d' escoles, tal corn palesen algunes fotografies, cosa
que dóna a entendre que el nombre de
passatgers no era massa elevat i que es
buscava la rendibilitat del material. En qualsevol cas, sembla que la seva utilització fou
bastant intensa i que, des de feia temps,
patien d'un manteniment defectuós, agreujat
per la manca de recanvis.
Els veïns del carrer Major de Gràcia es
queixaven del soroll i dels fums provocats
pels autobusos" , de tal manera que el 22
d'octubre del1908 l'enginyer industrial de
l'Ajuntament traslladava a La Catalana
aquestes queixes, argumentant que els autobusos feien molt de soroll i corrien massa.

Notes:
22.
23.
24.
25.

Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.
Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.
C AZABAN, A. Op. cit.
Concretament el treball d 'ALEMANY, J. i MEsTRE,

J.: Els transports a l'àrea de Barcelona.

(Font: In stitut Mun icipal d 'H istòria)

En aquestes circumstàncies, el4 de novembre del 1908, la Comissió de Foment de
l'Ajuntament cridava l'atenció a l'empresa
explotadora respecte dels nombrosos accidents provocats pels autobusos. La llista
abans referida, considerablement ampliada,
havia estat tramesa a l'Ajuntament, en un
intent més de pressió que el Marquès de
Foronda exercia sobre el tema, de tal manera
que el dia 23 de desembre l'Ajuntament
ordenava la suspensió del servei. Això no
obstant, tal com es desprèn de la relació
d'accidents i avaries, els autobusos circularen encara el dia 27.
Un intent de valoració
Hi ha una creença generalitzada que
l'experiment fou un fracàs tècnic a causa de
la poca fiabilitat dels autobusos i de llur
escassa capacitat.
Així ho afirma Cazaban" , que xifra la
durada del servei en uns 4 mesos, i també
algun altre autor" , de forma versemblant per
seguir el mateix criteri sense comprovació.
Hi ha dades, però, que demostren la poca
consistència de l'argument. En primer lloc,
el mateix tipus d'autobusos donà a París un
bon resultat, com ho palesa el fet que el1913
alguns d'ells foren reconvertits a vehicles
d'un sol pis, a causa de la precària estabilitat
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PLANO DE BARCELONA
DIVISION MUNICIPAL

- - - Línies projectades

Q/sk~l Dtl 1.9Pó'.

Mapa 3: Projecte Gonzilez, 1915

que els conferia l'imperial (cap autor, però,
esmenta que a Barcelona es produís alguna
bolcada.) La CGO quedà també satisfeta a
nivell d'explotació" . No hi ha motiu, per
tant, per a pensar que a Barcelona hagués de
produir-se altrament, i alguns fets semblen
demostrar que l'experiència fou exitosa a
desgrat de les inevitables avaries i incidències
que es degueren produir en un servei
completament nou.
Mancats de dades sobre el nombre de
passatgers transportats, no és possible determinar l'èxit dels autobusos des del punt de
vista de l'explotació. Més aviat cal pensar
que, passats els primers mesos, el públic es
decantaria de nou vers el tramvia, tècnicament més fiable.
L'escàs parc mòbil havia de deixar desatès

(Mapa: autor)

el servei en els freqüents casos d'avaries,
contribuint així a desencoratjar el públic i a
reduir els ingressos. És revelador el fet que,
concedides les noves línies el mes d'abril del
1908, no se'n posés cap en servei, ni tan sols
la del carrer d'Aribau a l'Arc de Triomf,
aprovada ja el desembre del1907. És possible que no es fes el servei per la manca
d'autobusos, deguda a una insuficient capitalització de l'empresa. El que sí és clar és
que la suspensió del servei dugué aparellada
la crisi de La Catalana, que féu fallida tot
just iniciat 1909.
La Junta de Creditors es reuní per
primera vegada el29 d'abril del1909 i els
síndics de la decretada fallida empresa
venien ell? de març del1910 el material de
la companyia a Pere Vintró: hom cita 35

òmnibus i 35 jardineres, però, curiosament,
no es fa esment de cap autobús. Mancats de
documentació, no és possible de saber si
havien estat ja desballestats o bé reclamats
pel constructor o per la CGO parisenca,
atès que no és conegut en quines condicions foren enviats a Barcelona. Dos mesos
més tard, Manuel Galopa, home d'alguna
manera vinculat a Les Tramways de
Barcelone, sol·licitava a l'Ajuntament que
se li concedís la línia de riperts de la fallida
La Catalana 27 •

Notes:
26. ROB ERT, J. Op. cit. (pàg. I 08).
27. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall]ardineras

y Ripperts.
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Mapa 4: Projecte Vidal, 1916

Si bé és evident que l'explotació no resUltà
beneficiosa, sí sembla que mantenia els
mínims operacionals, atesa la immediata
fallida després de la suspensió del servei. En
tot cas no es pot considerar aquella l'única
causa que determinà l'ensorrada de La
Catalana i els seus autobusos. Les pressions
que la xarxa tramviària exercí a través del
poderós i ben relacionat Marquès de
Foronda es poden entreveure clarament
en les circumstàncies de la fallida. Les
Tramways de Barcelone, que entretant
havia assolit un cert control de la
Compañía General de Tranvías, havia
aconseguit eliminar una perillosa competència. L'absorció i liquidació de les
altres companyies i línies de riperts seria
únicament una qüestió de temps.
R.C.G. n" 12 • setembre 1990 • volum V

(Mapa: autor)

Altres intents
Les primeres sol·licituds per a concessions
de línies d'autobusos corresponen al mateix
any 1905. L'abril d'aquest any, el senyor
Antonio Artés presentà una instància
sol·licitant permís per a explotar una línia
entre Sants i Sant Andreu.
La Comissió de Foment de l'Ajuntament
no es pronuncià sobre el tema. Uns mesos
més tard, el 22 de setembre, Andrés Lupo
sol·licità també permís per a algunes línies
d'autobusos, entre les quals es destacava la
de la plaça de Catalunya a la Fontana, a
Gràcia. Aquesta proposta no tingué més
èxit que l'anterior. Però, ambdues, pel que
fa a la documentació fins ara apareguda,
són les primeres que es presentaren a
Barcelona" .

No es pot passar per alt, en aquest treball,
tant per la seva relació temporal com per
l'intent que representà, la introducció d'un
nou servei públic, la presentació del dit Tren
Renard, el mes de març del1908, a la ciutat
de Barcelona. Les úniques referències localitzades corresponen a un curt article
d' Alfredo Cazaban" que reprodueix informacions contemporànies del fet. El militar
francès coronel Renard constituí a França la
Société Française des Trains Renard a fi de
fabricar i explotar el nou tipus de vehicle.

Notes:
28. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.
Doc. 15/ 2 A/ 20.
29. Al Boletín Informativa núm. 35, pàg. 15.
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Bàsicament es tractava d'un conjunt format
per una màquina o tractor de quatre rodes
i motor de gasolina que arrossegava dos
cotxes de passatgers i un furgó. Cada vehicle
tenia tres eixos, dels quals el central era
accionat des del tractor mitjançant articulacions cardan i els dos eixos extrems directors amb una articulació guiada també des
del tractor. Un comboi experimental d'aquest tipus circulà des del1907 entre Wrmereux i Ambleteuse, a França'•. Dins la
campanya de promoció del giny, l'empresa
desplaçà un comboi a Barcelona, on fou
presentat el19 de març del1908 a les autoritats provincials i municipals. Això no
obstant, sembla que els assaigs no foren
satisfactoris per manca de potència del tractor i es donaren per acabats. El tren Renard
retornà a França.
La documentació consultada situa el
següent intent per a establir una xarxa
d'autobusos el 16 de desembre del 1915,
quan Francisco Gonzalez Hidalgo presentà
a l'Ajuntament de la ciutat de Barcelona una
Memòria per a un projecte d'explotació de
tres línies d'autobusos:
Pça. Catalunya-Pelai-Corts-Ctra. de
Sants-Collblanc
- Pça. Catalunya-Rambla-Ctra. de Can
Tunis-Llobregat
- Pça. Catalunya-Rambla-Pg. ColomBarceloneta-Escullera
El nou esquema, marcadament radial,
prenia com a punt de partida la plaça de
Catalunya i s'obria en tres braços, un dels
quals sembla que era de molt dubtosa rendibilitat. Essencialment, l'única línia viable era
la de Collblanc i, a la temporada estiuenca,
la de la Barceloneta. Ambdues eren molt
ben servides per nombroses línies de tramvies. La línia de Can Tunis era en competència directa amb la número 48 de tramvies,
que duia una vida migrada, amb l'escàs trànsit generat per algunes indústries i el cementiri. La prolongació cap al Llobregat sembla
mancada de tota mena d'utilitat. Això no
obstant, i sense que hi hagi l'oportuna documentació, cal concloure que l'Ajuntament
atorgà la concessió, ja que el senyor Gonzalez Hidalgo, a la vista de la situació mundial, demanà una pròrroga per a començar
el servei, pròrroga que fou denegada el12 de
juliol del 1916".
Notes:
30. R OBERT, J. Op. cit. (pàg. 109).
31. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.
32. Arxiu TMB, contenidor 09995, Lligall Autobusos.

D'una manera molt més elaborada, el29
de setembre del 1916, José Vidal Collada
s'adreçava a l'Ajuntament proposant, per
primera vegada, una línia circular d'autobusos. D 'acord amb la Memòria del projecte,
l'autor raonava -encertadament- que la
majoria dels tramvies servien eixos verticals
(Muntaner, Aribau, Balmes, Rbla. de Catalunya, Claris, Pg. de Gràcia, Llúria, Bruc,
etc.) i que la ciutat estava mancada d'altres
tipus de relacions. Es queixava del deficient
servei de riperts i proposava una línia de circumvaHació basada en el següent itinerari:
Arc de Triomf-C. Princesa-C. FerranRambla-C. Pelai-C. Aribau-C. Provença-C. Claris-C. València-C. LlúriaC . Diputació-C. Bruc-Rda. de St.
Pere-Arc de Triomf.
El recorregut es faria en doble direcció.
Proposava establir un bitllet econòmic per
a obrers, cosa que -deia- no s'havia produït
encara a Barcelona. Cal recordar, però, que
La Catalana havia implantat ja aquest tipus
de tarifa el 1906. El servei es faria des de les
7 a les 23 hores, amb una freqüència de 6
minuts i estaria servit per 14 autobusos dels
més moderns. La concessió es sol·licitava
per a 25 anys.
Cal conceptuar aquesta línia com a ben
pensada. Ultra respondre a demandes ben
comprovades, servides per una línia de
riperts de forma parcial, establia una relació
transversal a l'alçada del carrer de Provença
i comunicava aquest amb la dreta de
l'Eixample fins a l'Arc de Triomf. A més,
s'introduïa en el casc antic i centre burocràtic de la ciutat, mancat d'adequades comunicacions transversals, i servia els districtes
centrals de la ciutat. D'altra banda, l'explotació d'una línia de circumval·lació permetia
una ocupació més regular i era, en defmitiva,
més econòmica. L'oferiment del bitllet
econòmic per a obrers, però, no deixava de
ser un gest simbòlic, atès que la línia no
servia barris treballadors ni industrials.
Concedida el 5 de gener del1918, la nova
línia tornà a presentar el fantasma de la
competència a la direcció, llavors unificada,
de les companyies de tramvies. Efectivament, si el projecte de Francisco
Gonzalez del 1915 no havia despertat cap
mena de ressò per la seva escassa incidència,
el de José Vidal representava una seriosa i
real competència a les línies de tramvies de
Gràcia, del carrer d'Aribau i de la dreta de
l'Eixample. Per aquest motiu, el febrer del
mateix any presentaren un recurs davant
l'Ajuntament aJ.legant que la nova línia

d'autobusos perjudicaria les explotacions
tramviàries. Curiosament, Francisco Martí,
a qui s'havia concedit una línia d'autobusos
de la xarxa de La Catalana el 1908, però que
mai no havia posat en servei, presumpte
home de palla de Les Tramways de Barcelone, presentà també un recurs d'oposició,
aHegant el seu dret de prioritat.
El concessionari no tingué en compte,
però, les dificultats de subministrament
degudes a la I Guerra Mundial, i el 21 de
desembre del1918 demanà una pròrroga a
l'Ajuntament, basant-se en aquell motiu,
que l'impossibilitava d'adquirir els autobusos necessaris. El consistori, però, denegà
també en aquest cas el permís, segons ofici
del17 de febrer del1919, i decretà la caducitat de la concessió per no haver començat
el servei, decisió contra la qual el senyor
Vidal presentà un recurs d'alçada que no
prosperà".
Aquest seguit de fracassos en el tema de
les explotacions d'autobusos dugueren
l'Ajuntament a reconsiderar el tema, a fi
d'obtenir unes més grans garanties de seguretat per part dels concessionaris, de tal
manera que el 27 de desembre del 1~18
decretava unes noves Bases para el establecimiento de líneas de autobuses que, establertes sobre les del1906, només en reforçaven les mesures de seguretat de cara a
garantir els serveis concedits. Aquestes
Bases, però, foren recorregudes i mai no
arribaren a entrar en vigor.
Aquesta és, en síntesi, la història dels
primers temps dels autobusos de Barcelona:
un conjunt de fracassos d'entre els quals
destaca l'experiència de gairebé dos anys i
mig de servei. Aquest no es reprendria fins
el 1922, dintre un altre context, on les poderoses companyies de tramvies en prendrien
ràpidament la tutela.

Data de recepció de l'original: 10.89

Albert Gonzàlez i Masip
Llicenciat en Geografia
Universitat de Barcelona
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ORTOFOTOMAPA DE CATALUNYA
EN FALS COLOR 1:50 000
Introducció
L'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) és un organisme dependent de la Generalitat de Catalunya, i té com
a funció realitzar tota mena de Cartografia. Actualment,
dues de les seves principals línies de treball són la producció d'ortofotos a escala 1:50 000 i 1:25 000 i la confecció
de mapes en fals color a escala 1:100 000 i 1:250 000 a
partir d'imatges del satèl-lit LANDSAT-5.
El treball que presentem a continuació es refereix a la
realització de la sèrie a escala 1:50 000 en fals color, i així
s'enllacen les línies cartogràfiques abans esmentades. Amb
aquesta finalitat es fan servir imatges captades pel satèl-lit
SPOT-1, un model numèric del terreny (MNT) i el software de procés digital d'imatges de què es disposa a l'ICC.
Dades emprades
Els estudis realitzats amb posterioritat al llançament
del satèl-lit SPOT han demostrat la idoneïtat de les imatges
pancromàtiques captades pel sensor HRV a l'hora de
realitzar ortofotos a escala 1:50 000 (BAUDOIN, 1986 ).
També és coneguda la tècnica de barrejar imatges procedents de sensors de diferent resolució a fi de donar informació en color a una imatge monospectral.
Com a conseqüència de tot això, per tal de confeccionar un producte cartogràfic amb la major quantitat possible d'informació, es faran servir imatges pancromàtiques
(P) i multispectrals (XS), captades de forma simultània pel
satèl·lit SPOT (taula 1), de manera que es mantingui una
elevada correlació entre les dues imatges.
Les dates escollides per a la programació del satèl·lit
són compreses entre abril i juliol, perquè a l'estiu les imatges tenen una il-luminació més bona i és més fàcil aconseguir-les netes de núvols i neu. Els tests realitzats fins ara
s'han basat en imatges del març i l'agost del1986.

Canals
XS1
XS2
XS3
p

Longitud d'ona (!lm)
0,50-0,59 verd
0,61-0,68 roig
0,79-0,89 infraroig proper
0,50-0,75 pancromàtic

Taula 1: Canals espectrals i resolució del satèl·lit SPO T- I
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Pixel (m)
20
20
20
10

Per tal d'efectuar la correcció geomètrica cal un MNT
tan precís com sigui possible. En els primers assaigs hem
fet servir un MNT procedent de la Defense Mapping
Agenry (DMA), el qual consisteix en una malla d'altures
cada tres segons de grau i cobreix de manera sistemàtica
gran part del territori que interessa. Cal també la utilització de cartografia a fi de localitzar els punts de control
(s'han fet servir des d'ortofotomapes a escala 1:5 000 fins
a mapes topogràfics a escala 1:50 000).
Correcció geomètrica
Les distorsions geomètriques més comunes a les imatges de satèl·lit són les provocades per la rotació i la curvatura de la Terra, els canvis en l'actitud del sensor, les variacions de l'òrbita del satèl·lit i l'anisotropia durant
l'escombratge de la imatge, entre d'altres. Addicionalment,
en el cas del satèl-lit SPOT i pel que fa a la realització de
mapes a escala 1:50 000, cal tenir molt presents les distorsions causades pel relleu, accentuades en el cas de.les preses
laterals. La taula 2 resumeix els desplaçaments (en metres)
en funció de l'angle de visió lateral i de les altituds.
Quan es va plantejar el problema de confeccionar
mapes a escala 1:100 000 a partir d'imatges TM-LANDSAT (ARBIOL, 1986) es va utilitzar el sistema de correcció
consistent a crear una funció que relaciona el sistema de
coordenades imatge (línia, columna) amb un sistema
cartogràfic (usualment l'UTM), mitjançant l'ajustament
d'un polinomi, de primer o segon grau, a partir d'una sèrie
de punts de control.
Pel que fa al SPOT, es va comprovar que sobre àrees
amb desnivells accentuats el model polinomial era insuficient. Per tant, es va haver de buscar un mètode alternatiu
més perfeccionat que fes servir el MNT.
Diversos autors (SALAMONOWICZ, 1986; GUGAN, 1987)
han desenvolupat models que estableixen l'òrbita del
satèl-lit i les variacions de l'actitud del sensor per a cada
línia de la imatge, a partir d'uns pocs punts de control,
però, en general, la localització del pixel associat a una
coordenada en el sistema cartogràfic suposa l'execució
d'un procediment iteratiu costós en temps de càlcul.
Aquesta complexitat va fer replantejar el problema i cercar
un model simplificat que permetés ajustar-se a les especificacions de precisió de l'escala 1:50 000.
Concretament, el model simplifica el problema considerant el relleu sobre una base plana (al contrari de l'esfe-
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Foto 1: Exemple d'imatge pancromàtica (P) SPOT dc
l'àrea de Barcelona
(Foto: ICC)

ricitat real de la Terra), l'òrbita del satèl-lit rectilínia i l'actitud del sensor constant. En aquestes condicions, l'efecte
de rotació de la Terra es resol mitjançant una correcció de
la inclinació de l'òrbita i l'actitud del sensor; l'efecte
panoràmic és assumit pel model, en simular una barra de
sensors. Només resta com a error residual l'aproximació
del geoide per l'espai pla UTM, així com les variacions en
l'actitud del sensor. El model matemàtic es basa en les
equacions de col-linealitat i depèn de vuit paràmetres que
Angle de visió lateral
Altitud (m)
2 -000
1 000
500
100

O graus

5 graus

10 graus

72,12
36,06
18,03
3,61

247,09
123,55
61,77
12,35

424,77
212,38
106,19
21,24

Taula 2: Desplaçaments provocats pel sensor HRV-SPOT en funció de l'altitud i de l'angle
de visió lateral del terreny

s'estableixen a partir de punts de control dels quals es
coneixen la seva posició en la imatge i les seves coordenades UTMX, UTMY i Z.
L'obtenció dels paràmetres es basa en el mètode
d'ajustament mínimo-quadràtic iteratiu descrit per
MIKHAIL (1976). Un cop coneguts els paràmetres, la
correcció geomètrica d'una imatge sencera consisteix en
l'obtenció per a cada pixel resultant (que té associades unes
coordenades UTM) del pixel associat de la imatge original.
A causa de la simplicitat del model, això suposa l'aplicació
sistemàtica d'una expressió senzilla seguida d'una interpolació bilineal.
Es va fer un test sobre una imatge SPOT pancromàtica que inclou Barcelona, captada el31 de març del1986,
amb un angle de desplaçament lateral del sensor de 7,3
graus est i un desnivell màxim d'uns 500 metres. El MNT
emprat per a fer la correcció és el de la DMA. Els errors
mesurats (RMS) sobre els 19 punts de test són:
RMSX

= 9,57 metres i RMSY = 9,60 metres
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Foto 2: Exemple d'imatge multispectral (XS) SPOT de
l'àrea de Barcelona

(Foto: / CC)

Registre d'imatges
Un cop es disposi de les dues imatges corregides
geomètricament (XS+P), cal procedir a un procés suplementari de registre, ja que la correcció geomètrica només
garanteix un error mitjà de ±1 pixel i la superposició
d'imatges és molt sensible a petites diferències de situació.
A fi de procedir a aquest registre d'imatges es disposa una
sèrie de punts de control sobre cadascuna d'elles i es construeix un polinomi de correcció de segon grau, que transforma la geometria de la imatge XS en la del canal P. Com
és natural, la recerca d'aquests punts sobre la imatge no
es pot fer manualment, ja que s'introduiria un error considerable de posicionament sobre els punts que haurien de
parametritzar la distorsió geomètrica. A fi de resoldre el
problema es fan servir tècniques de correlació digital.
Per tal d'ajustar el polinomi es pren un nombre considerable de punts (de l'ordre d'un centenar) situats de
forma sistemàtica al llarg i a l'ample de la imatge. Sobre
aquests punts es defineixen dues finestres centrades: una,
de 25 x 25 pixels, sobre el canal P, i l'altra, de 35 x 35 pixels,
R.C.G. n" 12 • setembre l 990 • volum V

sobre el canal XS2, ja que va demostrar que tenia el coeficient de correlació més gran amb el pancromàtic. Per a
totes les subfinestres possibles de 25 x 25 pixels, dintre de
la finestra més gran, es calcula el coeficient de correlació
creuada amb la finestra més petita.
Un cop es coneix la posició sencera del punt on la
correlació es maximitza, és possible situar en el seu entorn
la posició subpixel, definint un paraboloide els coeficients
del qual s'ajusten mitjançant els coeficients de correlació
trobats en aquest punt i el seu entorn. Teòricament, aquest
paraboloide ens descriurà en aquest entorn quin és el grau
de correlació d'ambdues finestres. Cercant el punt (X,Y)
on es trobi el màxim de la funció, s'haurà trobat un possible punt de suport amb precisió subpixel.
Quan s'hauran processat els cent punts definits
sistemàticament, disposarem d'una llista de cent parells de
coordenades imatge (línia, columna), que defineixen punts
corresponents a ambdues imatges. Evidentment, com que
el procés seguit és absolutament cec, hi ha la possibilitat
que alguns d'aquests punts siguin erronis. Mencionarem
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Foto 3: Exemple de la fusió de
dades multispectrals de
baixa resolució (part de
dalt) amb dades pancromàtiques d'alta resolució (part de baix)
(Foto: ICC)

algunes de les causes que podrien provocar aquest fenomen: l'existència d'artefactes radiomètrics a la imatge, la
localització de punts sobre la mar, zones amb pregones
diferències entre ambdós sensors.
Per tal de detectar els punts mal situats (sempre
seguint la hipòtesi que no són un percentatge apreciable
del total) es procedeix a modificar l'ajustament tradicional
del polinomi de segon grau mitjançant punts de control,
de manera que cada punt participi en l'ajustament amb un
pes. L'ajustament i el pes de cada punt es determinen d'una
manera iterativa. El pes de cada punt serà inversament
proporcional a l'error comès en la iteració anterior. Així,
doncs, els punts mal situats cada vegada tenen més poca
participació en el procés d'ajustament, fins que no hi participen en absolut.
Un cop s' ha definit el polinomi, s'ajusta la geometria
de la imatge XS a la de la imatge P, de manera que s'obtingui una bona superposició de les quatre bandes del SPOT.

Barreja dels canals XS i P
Alguns autors (CHAVEZ, 1986; CLICHE, 1985) han
tractat la problemàtica de combinar informació procedent
de diversos sensors amb diferents resolucions espacials i
espectrals. D'una banda es disposa d'informació multispectral (TM, MSS, HRV-MSS) i d'altra banda d'informació pancromàtica de més gran resolució (HRV-P, NHAP).
El resultat que es vol obtenir és una única informació que
inclogui a la vegada la més gran resolució espectral del
primer grup i la resolució espacial del segon grup.
El procediment de combinació que ha proporcionat
els millors resultats és el que es basa en la transformada
HSL (Hue, Saturation, Lightness), que permet representar
els colors d'una manera més intuïtiva i manipulable
(FOLEY, 1982). En concret, aquesta transformació s'efectua
sobre les bandes multispectrals, i després se substitueix el
component L (Lightness) pel pancromàtic i s'efectua la
transformació inversa.
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Foto 4: Àrea del port de Barcelona, amb la imatge de l'esquerra millorada radio mètricament

(Foto: ICC)

Per tal que la tonalitat mitjana del color resti inalterada, prèviament a la substitució s'altera el canal Pa fi que
tingui el mateix histograma que la component L. El resultat respectarà els colors originals d'una manera més fidel
com més gran sigui la correlació entre les bandes P i L. La
més gran resolució del pancromàtic restarà distribuïda per
totes les bandes resultants.
La utilització d'aquest espai de color permet, en general, la manipulació dels colors d'una manera més controlada
de cara a la millora del producte final. Així, per exemple,

si volem uns colors més saturats, només caldrà que augmentem els valors de la component associada a la saturació.
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Tractaments finals
Abans de procedir a l'edició final de les imatges, són
sotmeses a una sèrie d'operacions amb la finalitat de millorar la radiometria local sense arribar a superar els nivells
màxims de saturació de color.
Amb aquesta finalitat, el primer procés que s'aplica
és un filtre laplacià que remarca les altes freqüències de la
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Ortofotomapa de Catalunya 1:50000

Barcelona 1 el seu entorn
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(Foto: I CC)

Foto 5: Full de Barce lo na a E I :50 000

imatge. Això fa més visibles les estructures lineals de la
imatge, malgrat que també accentua el seu soroll.
A continuació s'aplica un procediment de millora de
contrast a partir dels histogrames locals calculats a l'interior de cada quadrícula formada per una malla regular. Per
a cada finestra es calcula una funció de normalització i a
cada pixel se li aplica una funció de contrast, que és la
combinació de les funcions de normalització associades
a les quatre finestres més properes, ponderant-les d'acord
a la seva distància al pixel.
Com que la dimensió que assoleixen els pixels representats a escala 1:50 000 és de 0,2 mm, i com que l'ull
humà és capaç de percebre amb facilitat blocs d'aquestes
dimensions (WIESEL, 1985), cal calcular una nova imatge
amb unes dimensions de pixel que dissimuli aquest efecte
sobre el paper. Concretament, apliquem un factor de
reducció del pixel d' 1,4, suficient per a l'efecte que es vol
aconseguir. A l'hora d'interpolar els nous pixels es té en
compte els setze pixels veïns, que es multipliquen pels
valors discrets de la funció sen xix. Mitjançant l'aplicació
d'aquesta funció aconseguim, a més, un efecte addicional
de disminució del soroll, que restava augmentat pel filtre
laplacià.

En darrera instància, s'efectuen retocs radiomètrics a
cadascuna de les bandes a fi d'evitar el predomini d'algun
dels colors fonamentals i els tons massa clars o massa
foscos . Això s'aconsegueix aplicant funcions lineals a
cadascuna de les bandes.

Edició
Un cop realitzat el tractament digital de les imatges,
es procedeix a la seva conversió en imatge analògica. Es
fa ús d'un sistema làser d'escriptura que proporciona els
tres fotolits tramats a l'escala final d'impressió i que
corresponen als colors cyan, magenta i groc.
L'edició final del mapa es complementa, tal com ja es
va fer amb la sèrie a escala 1:100 000 de Catalunya (ARBIOL,
1986 ), amb elements que facilitin la comprensió del mapa
als usuaris que no estiguin avesats a aquesta mena d'imatges. Així, per exemple, s'inclou una llegenda orientativa
de les principals cobertes del sòl, mitjançant la utilització
de petites mostres de les cobertes majoritàries que apareixen a cada full. S'hi incorporen dades de la declinació
magnètica, la data i l'hora que fou presa la imatge, així com
una breu descripció del procés dut a terme. També s'hi
afegeix un mapa guia de la zona que engloba la imatge i
R.C.G. no 12 • sete m b re 1990 • volu m V
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Realització de la sèrie
Tot el procés descrit fins ara serveix per a la realització
de fulls aïllats, però la intenció de l'ICC és proveir
d'aquesta mena de cartografia tot el territori de Catalunya.
Tal com ha explicat ARBIOL (1986), la realització d'una
sèrie comporta la superació de dificultats causades per
problemes de mosaic, substitució de núvols, compensació
dels canvis de radiometria i problemes de stripping en les
imatges originals, que s'obvien en la realització d'imatges
de prova.
La sèrie de 86 fulls tindrà una certa unitat en les tonalitats, però cada full s'expandirà radiomètricament al
màxim, a fi d'augmentar la seva interpretabilitat visual.
L'edició de la sèrie requereix, amb l'equip actual, com a
mínim un any i mig per a la seva execució.

Data de recepció de l'original: 01.90

Foto 6: Espai de color HSL

(Foto: ICC)

Romà Arbiol i Bertran
que inclou la toponímia, la xarxa hidrogràfica i la xarxa de
carreteres. Finalment, hi ha un mapa de localització de
cada full dintre del conjunt de la sèrie. La imatge va encaixada en un marc amb coordenades UTM i en el seu interior se superposen els límits municipals juntament amb la
toponímia principal.

Cap de la Secció de Teledetecció i Tractament
Digital d'Imatges

Vicenç Palà i Comellas
Cap del Negociat de Teledetecció i Procés d'Imatges

Joan Romeu i Ripoll
Cap del Negociat de Cartografia Satèf.lit
Institut Cartogràfic de Catalunya
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assistida
La restitució
fotogramètrica és
mecanitzada de
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inicia així
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Edició digital
L'edició digital s'efectua a través del sistema
gràfic que ajuda a dibuixar els mapes i
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i controlar els vols fotogramètrics, etc.

Teledetecció
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les mateixes.

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

Laboratori
El Laboratori fotogràfic, compost de les més modernes
processadores i cambres de precisió, permet
la màxima exactitud en la reproducció foto-cartogràfica.
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LES COMARQUES
PLUVIOMÈTRIQUES DE LA CONCA
DELS PIRINEUS ORIENTALS
U na aplicació de l'anàlisi factorial

Introducció
D'un temps ençà s'han efectuat estudis
sobre els canvis temporals recents dels
elements climàtics basats en les anàlisis d'un
o de diversos observatoris amb esdeveniments extrems escollits per a comparar-los.
Això no obstant, no han estat massa
freqüents els intents de delimitar regions o
àrees en les quals els canvis hagin estat apropiadament comparables.
Les raons han estat parcialment pràctiques, com ara el fet de no disposar de prou
estacions amb un mateix període prolongat
de registres. A més, hi havia la qüestió
d' elegir el mètode específic mitjançant el
qual descriure el canvi, efectuar-ne comparacions i assolir un agrupament acceptable.
Tot i això, les indagacions sobre aquests
temes són altament interessants, especialment tenint en compte que les pressions
actuals sobre les condicions del medi
ambient fan més important valorar els ajustaments als canviants recursos climàtics i a
llur explotació.
Els models regionals de canvi en l'excedent o dèficit d'aigua, de freqüència i intensitat de la sequera, de l'alça o minva de les
temperatures formen la base essencial per a
una administració efectiva o una acció
correctiva.
A més, per tal d'explicar les fluctuacions
del clima, les anàlisis de poques estacions o
els estudis basats sobre estacions no agrupades són menys satisfactoris com a informació base que el coneixement del model
regional de tals fluctuacions.
Objecte, mètode i mitjans
El primer objectiu d'aquest treball és el de
classificar les estacions pluviomètriques de
la conca dels Pirineus Orientals en regions
homogènies segons el total anual de precipitacions.
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En cada una d'aquestes regions els canvis
temporals seran comparables.
S' obtindrà així una regionalització o
comarcalització de les precipitacions anuals
mitjançant un mètode quantitativament
objectiu.
Un cop classificades aquestes àrees es
podrà elegir una estació patró de cada
comarca que servirà per a trobar el model de
distribució de la precipitació anual.
S'emprarà el mètode d'anàlisi de components i el d'anàlisi de factors principals.
Diversos autors els han aplicat a les dades
climatològiques amb la intenció de reduir la
dimensió de les dades bàsiques que cal
processar i de descriure alguns models
climatològics. En la bibliografia hom exposa
tots els treballs i estudis consultats per a
l'elaboració d'aquest treball.
La base de dades ha estat constituïda per les
precipitacions anuals de 43 observatoris
durant 30 anys. Una matriu de 30 files i 43
columnes, 1 290 dades. Aquesta matriu, un
cop tractada, en genera una altra de 43 x 43, els
elements de la qual són els coeficients de correlació de cada observatori amb tots els altres.
Aquesta matriu, lògicament, és simètrica.
El càlcul manual de la primera solució
d'una matriu de 24 x 24 portava prop més
de 70 hores l'any 1941 i s'estimava que cada
nova solució requeria per sobre de les 40
hores (HARMAN, 1980). Per això s'insistia
aleshores que l'aplicació del mètode d'anàlisi
factorial a grans conjunts de variables esperava el desenvolupament d'una maquinària
de càlcul escaient.
Si l'autor d'aquest article no hagués disposat
de l'ordinador personal Olivetti M-20 del
Centre Meteorològic, no hagués iniciat aquest
treball. Així i tot, el càlcul dels eigenvalors i
eigenvectors triga quelcom més de 4 hores.
En l'annex es mostra la relació dels
programes emprats i adaptats.

Dades a tractar
El nombre d'observatoris no fou elegit a
l'atzar. En una primera aproximació se
n'elegiren dos per cada quadrícula del mapa
de Catalunya a escala 1:250 000 de l'Institut
Cartogràfic de Catalunya. Aquests dos
observatoris estaven separats per la meitat
del costat de la quadrícula, sense atendre cap
altra consideració.
Quan la quadrícula ocupava el 50% o
més d'una àrea que no era dels Pirineus
Orientals (mar, conca de l'Ebre o França),
només es prenia un observatori, excepte
quan l'àrea dels Pirineus Orientals era insignificant (menys del25 % de la quadrícula),
que aleshores no se'n prenia cap.
Normalment es podia elegir entre diversos observatoris. En aquest cas s'optava pel
que mereixia més confiança i tenia més
possibilitats de perdurar.
Un cop realitzada la selecció es marcaren
en el mapa i es comprovà que hi havia unes
llacunes o concentracions que no afavorien
una distribució espacial uniforme. Aleshores
se'n suprimiren alguns i se n'elegiren d'altres
tot cercant que fossin els més idonis. El
nombre total fou de 43. Llur situació queda
reflectida en el mapa 1 i llurs coordenades
i altitud en la taula 1.
Per a un territori de l'extensió de la conca
dels Pirineus Orientals potser semblin excessives aquestes 43 estacions, tenint en compte
que GREGORY (1975) utilitzà 50 observatoris
per a la Gran Bretanya i O GALLO (1980), 86
per a l'Àfrica Oriental (Kenya, Tanzània i
Uganda); hom, però, volia distingir bé les
regions homogènies i les unitats més petites.
Les precipitacions anuals corresponen a
les produïdes entre els anys 1956 i 1985, és
a dir, els trenta any s anteriors a l'inici
d'aquest treball.
Les estacions tenien sèries completes en
més del 90% dels casos. Quan hi havia
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Mapa 1: Localització dels observatoris

llacunes es correlacionà l'estació amb una
altra de pròxima que no fos, però, cap de les
42 restants, per tal de no introduir-hi una
major correlació que la que tenien per elles
mateixes. Un cop trobada la recta de regressió entre les dues estacions s'ompliren les
llacunes. En aquest pas també s'empraren
programes del M-20.
En aq uest punt es disposa d 'una matriu
de 43 columnes/ observatoris i 30 files /anys
(taula 2).
Com a ampliació d'aquestes dades i ja que
es disposava de programes estadístics
adequats, es calcularen una sèrie de paràmetres com la mitjana i la desviació (taules 1 i 2).
En el mapa 2 s'han transcrit els valors de la
precipitació mitjana anual d' aquests trenta
anys i s'han traçat les isohietes.

Om

(Mapa: autor)

Fonaments teòrics
A continuació s'exposarà succintament la
teoria de l'anàlisi factorial, que pot ampliarse en la complexa i voluminosa literatura
existent, de la qual cal esmentar HARMAN
(1980) i ESSENWANGER (1976).
L'objecte de l'anàlisi factorial és representar una variable Zj en termes de diversos
factors subjacents. El model matemàtic més
simple per a descriure una variab le en
termes d'altres vàries és el lineal, i aquest
mètode és l'emprat aquí. Hi ha, això no
obstant, diverses alternatives dintre de
l'estructura lineal, en funció de l'objectiu de
l'anàlisi.
Es poden distingir dos objectius: extreure
la variància màxima i reproduir de la millor
manera les co rrelacions observades.

Pearson fou el primer a proposar un
mètode empíric per a la reducció d'un gran
conjunt de dades de manera que se n'extregui el màxim de variància. El mètode fou
desenvolupat completament per Hotelling
(1933) i es coneix amb el nom de mètode de
les components principals o anàlisi de
components (AC). El model és:
Zj =ajl c 1+aj 2C 2 + ... +ajnCn
(j =1 ,2, ... ,n)
on cada una de les n variables observades
(Zj) es descriu linealment en funció de n
noves components incorrelacionades
(CJ,C2, ... ,Cn)· Una propietat important
d'aquest mètode, pel que fa a la reducció de
dades, és que cada component, al seu torn,
R.C.G. n" 12 • sete mbre 1990 • volum V
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Número Observatori
I

2
4
5
6

9
lO
li

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Amedla de Mar, l'
Tarragona
Reus
Pantà de Foix
Valls
Prat de Llobregat, el
Castellví de la Marca
Vimbodí
Begues
Barcelona
Sant Quinó de Mediona
Rocafort de Queralt
Esparreguera
Sabadell
Igualada
Arenys de Mar
Granollers
Sant Celoni
Tordera
Manresa
Calaf
Montseny
Sant Feliu de Guíxols
Sils
Moià
Balsareny
Vdanova de Sau
Palafrugell
Vic
Girona
Prats de Lluçanès
Solsona
Navès-Tentellatge
Planes d'Hostoles, les
Jafre
Farga de Bebié, la
Cercs
Campdevànol
Castellfollit de la Roca
Pobla de Lillet, la
Figueres
Cadaqués
Carnprodon

Latitud (N)

Longitud (E)

40.53
41.07
41.09
41.15 41.17
41.18
41.19
4113
4110
4114
4118
4119
41.32
41.33
41.35
41.35
41.36
41.41
41.42
41.44
41.44
41.46
41.47
41.48
41.49
41.52
41.54
41.55
41.56
41.58
42.00
41.59
42.02
42.03
42.04
42.08
42.10
42.13
42.13
42.15
42.15
42.17
42.19

0.48
1.15
1.07
1.38
1.15
2.06
1.37
1.03
1.56
2.11
1.40
1.17
1.52
2.07
1.37
2.33
2.18
2.30
2.43
1.50
1.31
216
3.02
2.45
2.06
1.53
216
3.10
2.16
2.50
2.02
1.31
1.41
2.33
3.00
2.13
1.50
2.10
2.33
1.59
2.58
3.17
2.22

Altitud (m)
22
37
138
104
282
lO

190
490
360
170
332
510
206
245
350
5
154
155
30
270
715
1708
5
76
800
327
850
81
484
90
720
664

850
347
44

608
720
738
296
848
40
45
950

Precipitació (mm) Desviació
583
496
587
604

516
663
616
583
711
592
626
517
652
638
585
607
656
805
756
555
566
1096
760
728
783
599
952
681
739
843
709
655
784
1022
697
954
968
1001
1009
920
604

594
1114

219
135
147
118
169
217
143
158
168
148
162
146
200
168
156
178
208
240
218
149
148
291
293
210
226
140
277
228
176
258
174
171
195
272
224
262
309
227
251
241
228
238
217

Taula 1: Número, no m, coordenades, precipitació anual i desviació de cada observato ri

fa màxima la seva contribució a la suma de
les variàncies de les n variables.
Per a un problema pràctic només cal
quedar-se amb unes poques components,
sobretot si donen compte d ' una gran
proporció de la variància total.
En contrast amb el mètode d'anàlisi de
components o de la variància màxima, el
model d'anàlisi factorial (AF) està dissenyat
per a reproduir les correlacions. El model és:
R.C .G. n" 12 • sete mbre 1990 • volum V

Zj=bj 1F 1+bjzFz+ ... +bjmF m+uj Yj
(j=1 ,2, ... ,n)
on cada una de les n variables observades
(Zj) es descriu linealment en termes de m
factors comuns (FmJ i un factor únic (essent
m molt menor que n). Els factors comuns
expliquen les correlacions entre les variables,
mentre que el factor únic explica la variància

restant d'aquesta variable (fins i tot l'error).
Als coeficients dels factors se'ls denomina
càrregues.

En aquest treball Zj representa la precipitació anual en un punt, que en funció de
les precipitacions dels 43 observatoris seguiria el model AC:
Zj=f(Ci)

(i=1,2,3, ... ,43)

Com és lògic de pensar, algunes d'aquestes 43 estacions estaran en la mateixa comarca pluviomètrica que el lloc j, i les seves
precipitacions anuals així com llurs variacions al llarg dels anys s' assemblaran molt
a la buscada; d'a ltres tindran alguna
., semblança i la resta, gairebé cap. Per tant,
·~ al gunes de les 43 components estan fortament correlacionades entre si.
Mitjançant l'AC, es descriurà la precipi· tació anual en aquest punt com a funció de
·•. 43 components incorrelades.
Un cop aplicat aquest model es veurà que
a la pràctica només importen unes poques
components, les quals representen un alt
percentatge de la variància total. L'aplicació
de l'AF reforça l'esmentat anteriorment i el
nombre de factors comuns queda reduït.
Segons el model AC les noves components
expliquen per torn la màxima quantitat de
variància de les variables. És a dir, la primera
component és la combinació lineal de les
variables originals que contribueix a un
màxim de la seva variància total; la segona
component no correlacionada amb la primera
contribueix a un màxim de la variància residual, i així successivament fins que s'analitza
la variància total. La suma de les variàncies de
les n components és igual a la suma de les
variàncies de les variables originals.
Les variables se solen expressar en forma
estàndard per tal que la variància sigui la
unitat. Aleshores, l'anàlisi es fa a partir de la
matriu de correlacions, amb la variància
total igual a n. Per a dita matriu (simètrica
i definida positiva), totes les n components
són reals i positives.
Mètode oper atiu
A partir de la matriu de dades és possible,
mitjançant el programa (SLCOV), de generar una matriu de correlacions com:
1 r12 rn ... r1n
rz1 1 r23 ... rzn

r31 r32 1... r3n

····················
....................

rn1 rn2 rn3 ... 1
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Mapa 2: Precipitació anual

on r¡¡ = r¡i· Aquestes correlacions poden ser
entre períodes de temps per al conjunt dels
observatoris o entre els observatoris per al
conjunt de períodes de temps. En el nostre
cas serà entre observatoris (taula 3).
Un altre mètode, més groller, per a la classificació d'estacions pluviomètriques en
regions parteix d'aquesta matriu de correlacions. Les estacions són assignades a una
comarca pluviomètrica segons les correlacions entre totes les estacions respecte a una
altra. Però aquest mètode per a 43 estacions
és pràcticament impossible de portar-lo a
terme i és molt menys exacte que el de
l' anàlisi de factors principals.
Com a mostra del mètode rebutjat (ja
que se'n poden treure algunes conclusions

(Mapa: autor)

interessants i ràpides), i seguint un treball
de VILLA (1985), s'han trobat els coeficients
de correlació de tots els observatoris respecte al del Prat de Llobregat (Aeroport de
Barcelona) i al de Camprodon, que són la
unitat (mapes 3 i 4).
Una vegada dibuixades les isolínies es veu
com s'insinuen unes àrees que, per exemple,
poden donar a entendre que el Prat de
Llobregat pot estar en la mateixa comarca
pluviomètrica que Barcelona, Esparreguera,
Blanes, Sils, etc., ja que tenen coeficients de
correlació més propers a la unitat.
Igualment, Camprodon pot considerarse de la mateixa comarca que Ribes de
Freser, la Pobla de Lillet o, fins i tot, el
Montseny.

Continuant amb el mètode d'anàlisi de
components i d'anàlisi de factors, ara es
veurà la seva diferència operativa. Si en la
matriu de coeficients de correlació els valors
de la diagonal principal són 1, estem en el
cas d'anàlisi de components, i considerem
que qualsevol observatori té una correlació
perfecta amb ell mateix.
Si en la diagonal principal els valors són
menors que la unitat, estem en l'anàlisi de
factors, i a aquests valors se'ls anomena comunalitats i considerem que la correlació és la
deguda sols als factors comuns per a tots els
observatoris, eliminant-ne els factors específics
deguts a un sol observatori i els termes d'error.
Mitjançant un nou programa (SLJAC) es
troben les arrels de la matriu anterior, que
R.C.G.
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Ametlla 'fma&ooa

1956
1957
1958
1959
1'160
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

554
619
374
839
765
450
744
843

m
350
344
694

1968

m

1969
1970
1971
19n
1973
1974
1975
1976
19n
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

92il

268
975
899
259
940
528
444
765
371
524

m
559
781
506
273

604

645
690
380
593
647
544
654

455
473
379
382
499
540
876
l2l
586
656
275
405
421
497
lll
439
513
384
345
569
292
397
475

Reus

l2l
559
711.

677
677
476
692

684

556
751
471
638
414
490
648

599

474
575

604
118

516
169

492

587
147

St.FdiuG.

Sils

Moià

23

24

25

1956
1957
1958
1959
1'160
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

571
939
891
1768
1231
752
1060
918
848
1200
834
521

739
7Sl
486
927
875
48S
1001
1141
527
819
554
614

1968

608

544

1969
1970
1971
19n
1973
1974
1975
1976
19n
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

8S7
606
743
788

1035
786
1134
919
446
491

497
728
503
910
788
563
854
758
628
723
653
630
668
1076
63S
1047
913
526
594
910
1273
1364
710
9n

608

544

Mitjana 760
Dmiació 293

718
1079
601
739
542
522
853
595
674
521
728
210

709

458
586
447
745
690
495
688
473

496

1006
562
564
553
425
759
468
484

694
475

646

589
l6l

IJl

721

684

731

598
574
652
)JO
579
601
1056
347
457
711
237
415
501
560
515
275
484
320
422
436
326
486
367

Dmiació219

441
739

604
570
447

lli
lll
555
924
447
739
988
369
548

478

Valls

602
678
560
nl
468
6n
651
558
556
467
649
475
824
520
645
743
336
616

Mitjana 583

41/,

P. Foix

m

769
708

476
1014
712
536
807
1174
435
542
512
556
560
753
504
1164
1047
414
404
684

742
632
756
l2l

m
429
767
757
690

566
704
534
853
832
415
760
685
442
llS
441
588
63S
799
S97
750
911
429
602
65S
705
792
505
540
SJ9
528
706
464

413

611
368

663
217

616
143

SJO
568
426
795
681
524
11.9
477
762
S94
S22
S87
SS8
926

S70
933
865

m
SS2
581
S70
650
381
Sl9
320
447
731
392
539

S76
849
675
1175
151
397
699
1378
7Jl
940

575

8S4
855
624
1049
954
116
176
1187
629
1121
553
707

487

653
li JO
727
832
469
783
226

599
140

1478
697
848
862
673
1555

781
1012
706
952

m

681
228

17

18

19

20

21

22

614
647
519
918
683
454
879
806
499
586
514
588
626
870
482
719
663
355
364
491
491
599
413
568
395
448
673

627
602
423
754
815
406
747
683
489
l6l
300
531
501
824
555
870
932
447
573
583
801
843
505
799
462
659

503
S36
379

S24
676
S76
ni
827
639
1072
829
490
S70
424
S56
633
925
SJI
1295
935
Sl7
S94
S78
S83

594
532
498
799
945

616
596
5S7
846
645
429
1016
955
474
609
520
788
681
867
482
85S
757
407
496

482

768
735
737
I089
9JO

717
751
655

lll
602
480
763
713
379
623
653
S78
Si!
501
463
631
910
S28
819
839
387
4S2
569
578
S34
414
SJ9
343
491

922
969
934
1371
1150
795
Illi
1310
863
1159
782
98S

812

644

634

404
684

341

416
618
453
Sl4
581
631
614
441

514
7Jl
559
923
718
504
1041
781
597
538
462
474
510
832
455
1014
698
545
605
482
656
863
516
737
486
480
731
635
563
491

711.
718

Sl7
146

652
200

638
168

sn
643
317
61S
SJI
479

500
347
374
431
76S
477
639
984
401
495
498
621
615
429
543
322
435

Girona Prats lluçanès Sobooa Navès T<111. Pbnes Host

814
861
676
1486

916
697
380

16

626
162

452
535
510
809
788
477
653
726
601
638
507
530
64S
865
482

8S4
506
496
627
S93
839
S34
829
54S
54S
893

IS

592
48

JO

860

1028

14

711
168

29

4JO
652
749
493
741
876
37S
4JO
561
511
936
l6l
563
SJO
526
643
494
551
587

842
636

13

583
IS!

28

552
1279
1305
866
1183
734
659
765
1306
851
1047
1087
615
915
849
1112

sn

789

1183
806
1027
1114
541
763

898

830

1000
1054
651
811
583
629
1039
570
643
460

1006
1616
626
633
617
549
1143
495
749
551

739
176

843
258

li

32

m

801
781
618
1030
1011

806
463
8S4
984
457
966
971
713
695
495
586
630
825
592
769
1010
462
689

845
11.1
914
566
792
499
633
903

S29
719

509
709

174

575

711
n4
698
SIS
460

533
756
947
567
684

749
473
524
645
637

m
432
705
427
556
744
507
596
332
655
171

))

1236
956
618
859

1125
1031
763
1411
1193
826
1719

1062

llll

892
741
503
620

686
710
499

940
1045
700
758
912
1267
911
1276
1249
595
173
897
1046
1364
753
818
1140
695
1459
716
932
919

784
195

1022
272

860

904

sn

860

1144
587
906
1014
625
709
900

850
858
Sll
821
496
631

sn

793

m
731

718

m
619
407
536
531
846
583
825
743
351
549
460

sn
457
864
671
476
886

768
497
673
640

515
l2l
902
536
llll

830
474
601
576
673
781

464
440
713
575

562

500

1051
1095
707
1016
71 o
649
786
1J6l

1055
1141
620
813
571

417
S54
S22
712
678
498
688
796
S22
601
376

m

464

643
1035
737
1342
940
478
472
831
625
1059
705
838
620
474
884
547

515
807
436
911
630
329
496
498
SJI
7JO

ns
1272
1009
464

no
646

547
671
400
560
l7l
57S
716
638
591
334

597
350
305
575
474
645
475

655
510
597
1J07
533
679
352

586
789
618
792
659
481
1278
697
710
512

585
156

607
178

656

805

208

240

505

Ja&.

Farga Bcb~

Cm:s

35

36

37

li

39

622
907
426
987
722
420
617
1124
786
967
412
l6l
658
923
597
984
874
293

808
858

897
754
582
1165
lliS
627
945
1176
1020
115
699
785
735
IOJO
650
'160
1155
729
1494
1350
1127
1076
755
1270
716
IlO

856
1027

119
156
lll

1344
1971
842
1083
1294
1361
964
764
980

976
923

526
663
539

463
lll7
1187
654
lll7
1272
1200
1075
894
'160
tOll
'160
697
866
1205
625
796
1204
1188
1630
941
841
654
752
1290
706
739
711

697
224

954
262

640

521
716

llll
Sl2
575
628
600
862

1362

690

m
510
756
218

)))

668
368
464

647
522
604
337

sss
149

un
1398
987
1670
1568
745
971
1074
llll
1710
688

un

594
288

924
780
1613
890
1123
675

566
148

1096
291

ns
464

Campd<vànol Caskllfollit Pobb Lillet Figueres c.daqués Comprodon

689

941

41

42

lll
781
477

455
692
496

800

1582

903

1197
1008
1115
1400
1491
958

871
552
1039
1117
1171
688
623

790
464

684

lllO

860

796
1096
1429
744
954
942
1071
1248
675
908
755
179
1379

931
lll2
1245
584
882
985
1126
1185

383
IlO
947
675
934
352

451
727
1176
913
319
671
911
607
550
352

793

425

440

1171
1117
175
1174
1412
7ll
892
ll OO
1010
1021
710
1015

719

548
469
580
1002
591

873
lli

790

1291
711
267
413
450
545
729
434
523
431
621
729
369

946

1062

682

791

842

662

544

456
463
529
1195
409
600
545
519
495
400
455
421

1001
227

1009
251

92il

604
lli

lli

765
936
649

711.
946

968

309

927

684

748
978
827
1514
982

684

80S
1394

Taula 2: Valors totals de precipitació anual en litres per metre quadrat per a cada observatori. Precipitació mitjana anual i desviació tipus d'aquesta precipitació
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Mooueny

12

70
96

27

995

927
865
SJO
SJO
927
865

Calaf

11

sss

26

495
899
136
S79
980
865
751
721
595
632
63S
890
670
927
91S
459
630

823
6SI
555
994
706
SJO

Manresa

lO

362

VK

m

Begues Barulooa St. Quinó Rocafort bpamgum Sobaddl lguaU.b Arenys Gnoollcn St. Celoni Tordm

617
597
472

Balsamty Vda. Sau Palalrugdl

601
609
721
454
761
449
592
S95
484
633
369

no

d Pm U. CastdM Vunbodí
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Mapa 3: Correlació amb el Prat de Llobregat

(Mapa: autor)

seran tantes (À¡) com observatoris:
1-À r12 ru ... r1n
r21 1-À r23 ... r2n
r31r321-À ... r3n

=Ü=Ài

Aquestes arrels o eigenvalors sumen el
mateix total que els valors de la diagonal
principal, o sigui 43. Així, donats N observatoris, hi haurà N eigenvalors, si s'efectua
una AC, que sumaran N. A més, com que
els valors estan estandarditzats, la variància
total de la matriu de dades també serà N
(taula 4).

S'observa com sis components expliquen
el 83,62% de la variància, la qual cosa representa una reducció important de les dades i
una aproximació suficient.
GREGORY (1975) va deduir que les tres
primeres components assolien el68% de la
variància total de la precipitació anual sobre
la Gran Bretanya, i la seva primera component, el47%.
DYER (1976) trobà que només el47% de
la variància total de la precipitació anual
sobre Sud-Àfrica podia extreure's de les tres
primeres components, amb el28% per a la
pn mera.
ÜGALLO (1980) en el seu treball sobre
l'Àfrica Oriental trobà que les tres primeres
components assolien el 50% de la variància
amb el33,6% per al primer.

Aquí, les tres primeres components assoleixen el 74,26% i la primera el 63,7% .
Aquests valors superiors als anteriors són
deguts, en gran part, a la menor extensió de
territori estudiat i, per tant, a un menor
nombre de causes originadores de variacions
en la precipitació.
Cada eigenvalor À¡ està associat amb
l' eigenvector a¡j segons l'equació:

1-À1 r12 ru ... r1n
r 21 1-1..1 r23 ... r2n
r31 r32 1-À1 ... r3n
=0
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Eigenvalor

% del total
variància

Variància
acumulada

2
3
4
5
6
7
8
9

27,39
2,43
2,11
1,92
1,09
1,01
0,86
0,85
0,73

63,70
5,65
4,91
4,47
2,54
2,35
2,00
1,98
1,70

63,70
69,35
74,26
78,73
81,27
83,62
85,62
87,60
89,30

43

0,00

0,0

100,00

Taula 4: Valo rs propis (eigenvalors) de la matriu de coeficiencs de correlació. Tam per cent explicat de la variància total i de la

variància acumulada per cada eigenvalor
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I dels eigenvectors poden computar-se les
càrregues o coeficients de les components,
(c= 1,2, .... ,n)

Aquestes càrregues poden interpretar-se
com els coeficients de correlació entre els
observatoris i les noves categories o agrupamen t s defi nit s per la co nn exió eigen valor/eigenvector. A aquestes noves categories se les anomena components o factors.
Ai xí aqu estes noves co mpo ne nts o
facto rs representen una reorganització de
les interconnexions entre les N dades originals, de tal forma que la major part de les N
unitats de variància estiguin concentrades
en unes relativa ment poq ues d'aqu estes
noves categories.
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Taula 3: Coeficients de correlació entre observatoris (numerats a la primera columna i a l'última fila) respecte al total de precipitació anual

Components, comunalitats i factors
principals. Resultats
A la taula 5 s'expressen les càrregues o
coeficients de les sis primeres i principals
components per a cada observatori (representen el 83,62% de la variància total).
Si s'haguessin expressat les 43 components,
la suma dels quadrats dels números de cada
fua seria la unitat. En aquest cas, ja que només
n'indiquem sis, aquesta suma que representa

la variància de cada variable deguda a aquestes
sis components és menor (COM).
La variància de cada component (suma
dels quadrats dels elements de cada columna) apareix en la penúltima fila i coincideix,
com ha de ser, amb els eigenvalors.
Però encara es poden reduir més les dades
si s'utilitza l'anàlisi factorial i s'obtenen els
factors principals. Com ja s'ha apuntat anteriorment, si a la matriu de correlacions es

posen les comunalitats en lloc de 1 a la diagonal s'aconseguiran els factors principals.
El problema radica en calcular les comunalitats. A continuació se seguirà el criteri de
Kaiser (1960).
S'analitza la matriu de correlació amb números 1 en la diagonal i llurs 43 arrels, la qual cosa
ja és feta per a l'anàlisi de components.
Se suposa, després, que la dimensió de
l'espai factorial comú és igual al nombre de
components per a les quals les arrels són més
grans que 1. Aquesta hipòtesi és del tot plausible ja que la suma de totes les arrels és 43 i
un valor 1 va a la par i, segurament, si cal
afegir-se una altra dimensió seria desitjable que
aquesta expliqués almenys aquesta nútjana.
Es pren com a estimador de la comuna- ·
litat de cada variable (observatori) la variància explicada per aquest nombre reduït de
components (taula 5, COM):

;:¡

Si bé hi ha diversos mètodes per a calcular
les comunalitats, aquests representen un
notable augment en el temps de càlcul de la
màquina i mai no s'arriba a resultats sensiblement diferents als trobats seguint aquest
mètode, sobretot tenint en compte el gran
nombre de variables (43).
La comunalitat indica la proporció de
variància total de la precipitació anual en
cada observatori que és explicada pels
factors principals i comuns.
Els resultats indiquen que la comunalitat és
superior al 75% en tots els observatoris,
excepte quatre: l'Ametlla de Mar (65% ), Pantà
de Foix (73%), les Planes d'Hostoles (74,6%)
i Camprodon (70,6% ). Els valors mínims en
la comunalitat corresponen als observatoris
més meridional i més septentrional.
Aquests resultats indiquen que pràcticament almenys el 70% de la variància total de
la precipitació anual en cada observatori és
assolida gràcies als factors comuns. Això pot
reflectir la influència de certes funcions
R .C.G. n o 12 • set embre 1990 • vo lum V
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Taula S: Càrregues de les sis primeres components principals (C t -C6) i comunalitats (COM) per a cada observatori

comunes generadores de pluja i sembla
suggerir que la influència de les condicions
locals úniques de l'observatori són generalment de poca importància(< 25%).
Així mateix, aquesta interpretació confirmaria els treballs de PuiGCERVER i GUILLO
(1970 i 1971) i de l'autor d'aquest treball
(1986), respecte al fet que la major part de
R. C.G. n" 12 • setembre 1990 • volum V

les precipitacions sobre Catalu nya són
degudes a sistemes organitzats de borrasques amb els seus fronts associats i no pas
a precipitacions locals, malgrat la forta
intensitat d'algunes vegades.
Analitzada la matriu amb les comunalitats
en la diagonal principal resulten quatre
eigenvalors que superen la unitat, els quals,

a més, superen el 77% de la variància total
(taula 6).
Aquests quatre eigenvalors porten, cada
un, associat un vector de 43 components.
Les càrregues dels quatre principals factors
per a cada un dels observatoris es calculen
de la forma següent:
a·I)· =e··~À.·
IJ"
I

(i=1,2,3,4)

G=1,2, ... ,43)

essent À¡ l' eigenvalor i, i eij i' eigenvector
corresponent. A la taula 7 vénen expressades les càrregues o correlacions amb les
noves categories o factors .
S'hi observa com les càrregues de les quatre
primeres components i dels quatre factors
principals no difereixen pas gaire (taules 5 i 7).
Interpretació dels factors
L'anàlisi factorial permet de dir que en
aquest cas quatre factors comuns expliquen
el77,26% de la variància total de la precipitació sobre la conca dels Pirineus Orientals;
però el que no permet de dir és de quins
factors es tracta. En els mapes 5, 6, 7 i 8
s'han transcrit els valors de cada una de les
càrregues dels quatre factors principals. S'hi
ha omès la coma decimal. Després s'hi han
dibuixat les isolínies.
El mapa 5 iHustra com la precipitació
sobre la Depressió Central (gran part de la
conca mitjana del Llobregat i del Ter, les
comarques del Bages, Anoia, Osona i la
Selva) està íntimament correlacionada, encara
que la precipitació sigui escassa, amb qualsevol que sigui aquest primer factor principal.
Els coeficients de correlació superen el85% .
D'altra banda, l'àrea de menor correlació
(si bé també bastant elevada en la majoria
dels casos) és la Costa; el mínim de correlació se centra a la conca alta del Llobregat
amb un valor del 56% .
Tot i que no es pot deduir exactament què
significa aquest factor, hom tendiria a associar-lo dinàmicament als temporals de
ponent, que són els que aporten la major
proporció d e precipitació als Pirineus
Orientals. Estàticament podria associar-se
a l'obertura de cada observatori vers l'oest.
BENICHOU (1987).
En el mapa 6, la franja costanera (excepte
el Baix Penedès), el pre-litoral, gran part de
la conca del Llobregat i l'Empordà són dins
de l' àrea correlacionada positivament amb
el segon fac tor, mentre que les àrees més
muntanyoses estan correlacionades negativament. El màxim positiu és del43% a la
costa i el màxim negatiu (47%) a la capçalera
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Mapa 5: Primer factor 63%

del Llobregat. Aquest factor podria associarse als temporals de llevant o a l'obertura vers
el sud-est o, potser, d'alguna manera, al
relleu.
En el mapa 7 també hi ha dues àrees
clarament diferenciades: una correlacionada
positivament amb el tercer factor, el terç NE
de la conca dels Pirineus Orientals amb un
màxim a la conca alta del Ter (41 % ), i una
altra de correlacionada negativament, el terç
SE amb un màxim del34% . Aquest factor
podria associar-se als temporals del NE o a
l'obertura al NE.
El mapa 8 té una configuració més
complexa: mentre als anteriors les correlacions positives i negatives estaven ben separades, en aquest hi ha una gran àrea central

(Mapa: autor)
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Taula 6: Valors propis (eigenvalors) dc la marri u de coeficients de correlació amb les co mun alitats a la diagonal principal. Tant
per cem ex plicat de la variància total i de la variància acumulada per cada eigenvalor
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(Foto: autor)

Foto 1: Observatori de l'Estartit
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0,80
0,85
0,82
0,79
0,84
0,87
0,77
0,81
0,86
0,85
0,91
0,89
0,91
0,61

0,00
0,12
-0,06
-0,13
0,15
0,19
-0,12
-0,06
0,23
0,43
-0,27
-0,28
0,24
0,21
0,08
0,42
-0,10
0,20
0,22
0,14
-0,00
-0,17
0,36

-0,15
-0,34
-0,32
-0,09
-0,25
-0,01
-0,07
-0,26
-0,10
-0,07
-0,18
-0,28
-0,29
-0,03
-0,16
-0,09
-0,04
-0,10
0,02
-0,05
-0,25
0,03
0,38

-0,02
-0,28
-0,13
-0,18
-0,48
0,22
-0,10
-0,08
0,24
-0,08
0,10
-0,01
0,22
0,15
-0,06
0,07
0,33
0,11
0,34
0,33
-0,08
0,26
-0,39

Taula 7: Càrregues dels quatre factors principals (F t -F4) per a cada observatori
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F1

F2

F3

F4

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

0,91
0,71
0,87
0,85
0,67
0,87
0,82
0,89
0,81
0,87
0,84
0,82
0,72
0,56
0,87
0,67
0,71
0,76
0,69
0,69

0,14
-0,38
0,07
-0,10
0,31
-0,30
-0,13
-0,17
0,07
-0,01
0,08
-0,00
-0,31
-0,45
-0,23
-0,15
-0,47
0,26
0,22
-0,28

0,09
0,10
-0,10
0,30
0,48
0,14
0,25
0,05
-0,07
-0,04
0,15
0,36
0,41
-0,00
0,09
0,37
-0,16
0,04
0,40
0,06

0,20
0,27
-0,01
0,07
-0,15
0,09
0,04
-0,15
-0,43
-0,30
0,03
0,04
-0,12
-0,29
-0,21
-0,12
0,14
0,24
-0,05
0,17

VAR
%

27,23
63,33

2,28
5,29

1,94
4,51

1,78
4,13
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Mapa 6: Segon factor 5%

de correlació positiva i dues àrees de correlació negativa, una a la costa nord i una altra
a la costa sud i interior.
De totes maneres, en ser factors en què
contribueixen tan poc aquests tres darrers,
la seva associació es fa més difícil.
Classificació regional i comarcal
L'agrupament regional dels observatoris
es farà basant-se en els valors de les càrregues de cada un d'ells; és a dir, en els coeficients de correlació entre els observatoris i
els factors.
El primer factor és el més gran per als 43
observatoris (les càrregues del primer factor,
per a ser exactes); però segons aquest factor
tingui càrregues superiors a 0,7 o inferiors

700 m

200m

Om

(Mapa: autor)

(més del 50% de la variància o menys,
respectivament) es consideren dues grans
categories o regions.
La regió A amb càrregues en el primer
factor superiors a 0,7 i la regió B amb càrregues inferiors a 0,7 (i superiors a 0,56, que
és el valor mínim).
Després es consideren unes altres dues
categories per a cada una de les dues anteriors, segons la segona càrrega sigui positiva
o negativa. S'obtindran així unes altres dues
categories per a cada una de les anteriors
segons el tercer factor sigui positiu o no i
unes altres dues segons el quart sigui, així
mateix, positiu o no.
A les figures 1 i 2 es mostra aquesta classificació, on s'assenyala el nombre indicatiu

dels observatoris de cada classe i el número
amb què s'ha designat cada comarca.
Queden així, un total de 12 categories o
comarques.
Mapa de comarques pluviomètriques
En el mapa 9 s'ha marcat cada observatori
amb un color i un ratllat específic segons la
comarca on és localitzat, d'acord amb la

figura 3.
Tot seguit es dibuixen les línies que
tanquen els observatoris de cada tipus;
queden així delimitades les comarques o
subregions.
Com sempre que es dibuixen uns límits
a unes àrees en un mapa mitjançant unes
línies i, sobretot, essent àrees d'un element
R .C .G . n o 12 • sete mbre 1990 • vo lum V
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Foto 2: Pcdre~ada al Maresme al jul io l dc 1986
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climàtic se sobreentén que aquests límits mai
no seran cap línia, sinó una franja més o
menys extensa.
S'obtenen dues regions, A i B, essent
aquesta darrera no contínua, repartida per
les vores de la conca i bastant menys extensa
que la A, que ocupa tot el nucli. Això es veu
millor en el mapa 5, on la regió B és la que
té valors inferiors a 0,70.
En el mapa 9 s'ha posat un subíndex de
lletra (a,b,c) al número de comarca, no pas
perquè presentin diferències sinó per distingir-les bé en nomenar-les, ja que algunes no
formen un continu.
El nombre i la forma de les comarques
finals està determinat en gran part pels
factors segon, tercer i quart.

68 ciències de la Terra
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Mapa 8: Quart fac cor 4%

S'lú pot observar com les conques importants coincideixen en gran pan amb comarques o subregions definides aquí.
La conca del Fluvià, llevat de la seva
capçalera, i la de la Muga coincideixen amb
la comarca la. La conca del Ter, excepte la
seva capçalera, coincideix amb les comarques 4 i 5. La conca del Llobregat, a excepció també de la seva capçalera, i la del Besòs
coincideixen amb la comarca 2a i pan de la
3a. Les conques del Gaià i del Francolí,
amb la 3b. Les capçaleres del Fluvià, del
Ter i del Llobregat estan en la subregió B2,
que coincideix amb les comarques 10, 11 i
12. I el límit de la conca dels Pirineus
Orientals amb la de l'Ebre coincideix amb
la comarca 7.

(Mapa: autor)

(4a>O) : 19,24,34,41
A.1.1.(3a>O)
(4a<O): 0
A. 1(2~0)

A.1.2.(3a<O)

I

(4a>O): 6,9,13,14,16,18,20

2

(4a<O) : 1,5,10,15,26,32

3

(4a>O) : 22,25,27,29,30,35

4

(4a<O): 31,36,38

5

(4~0) : 11,17,40

6

(4a<0): 3,4,7,8,12,21,33

7

A (la. dominant)
>0,7
A.2.1.(3~0)

A.2 (2a<O)
A.2.2.(3a<O)

I
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Mapa 9: Comarques pluvio mètriques

(Mapa: autor)

(4a>O): 0
B.t.1.(3~0)

(4a<O) : 23,28,42

8

(4a>0) : 0
(4a<O): 2

9

(4a>O): 43

10

(4a<O): 39

11

B (1 a. major)
<0,7
B .2.1.(3~0)

Això és completament lògic, ja que els
rius discorren per àrees que tenen una precipitació particular, la pròpia d'aquella conca,
normalment diferenciada de la contigua.
Tant la precipitació sobre una conca com
la mateixa conca s'influeixen mútuament per
formar una unitat que es manté al llarg del
temps; si una de les dues canvia, això fa variar
l' altra per tal de mantenir-se l'equilibri.
En el mapa 10, de conques dels Pirineus
Orientals, s'han acolorit, seguint les mateixes claus que en el mapa 9, aquestes comarques per tal de mostrar llur coincidència.

B.2.2.W<O)
12
Figura 2
R .C.G. n " 12 • setembre 1990 • volum V

Conclusió
Hom ha assignat 43 observatoris a dotze
comarques pluviomètriques mitjançant un

70 ciències de la Terra

Mapa 10: Conques i comarques pluviomètriques

Comarca 1 -ple
Comarca 2 - ratllat vertical
Comarca 3 - ratllat horitzontal

(Mapa: autor)

Vermell (A.1)

Regió A

Comarca 4- ple
Comarca S -quadrícula
Comarca 6 - ratllat vertical
Comarca 7 - ratllat horitzontal
Comarca 8 - quadrícula
Comarca 9 - ratllat horitzontal

Blau (A.2)

Morat (B.1)

mètode completament objectiu, l'anàlisi
factorial. En aquestes comarques les fluctuacions de la precipitació anual poden ser
estudiades més satisfactòriament; a més hom
podrà elegir una o diverses estacions
pluviomètriques patrons que permetran de
trobar un model de distribució de les precipitacions anuals en cada zona.
Data de recepció de l'original: 11.88

RegióB

Comarca 10-ple
Comarca 11 - quadrícula
Comarca 12 - ratllat horitzontal

Verd (B.2)
Alejandro Martínez Albaladejo
D irector del Centre Meteorològic

Figura 3

Zonal de Barcelona
Institut Nacional de Meteorologia
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Annex
Els programes emprats han estat els inclosos en els paquets següents de l' ordinador
personal Olivetti M-20:
OLISTAT- Statistical Analysis
OLINUM- Numerical Analysis

De l'OLISTAT, els programes:
- SLSTAl: per al càlcul de la mitjana i de la
desviació de la precipitació de cada observatori.
- SLSLRS: per al càlcul dels coeficients de
la regressió lineal, el coeficient de correlació, el pendent de la recta, etc.

- SLCOV: per al càlcul de la matriu de
coeficients de correlació del conjunt de 30
observacions de 43 estacions.
De l'OLINUM:
- SLJAC: per al càlcul dels eigenvalors i
eigenvectors d'una matriu simètrica.

GUILLO, A. I PUIGCERVER, M .: "Sobre las
contribuciones relativas de las precipitaciones
local y generalizada a la precipitación total
en Cataluña". Revista Geofísica, núm. 3.
1970.
HARMAN, H.H.: Analisis Factorial Moderna.
Ed. Saltés. 1980.
Lims EscARDo, A.: Perturbacianes típicas que

ÜGALLO, L.: Regional classification of East

BIBLIOGRAFIA
BENICHOU, P. I LE BRETON, 0 .: "Prise en compte de la topographie pour la cartographie des
champs pluviométriques statistiques". La
Météorologie, núm.19, pàgs. 23-34. 1987.
DYER, T.G.J.: "The assignment of rainfall
stations into homegeneous groups: An
application of principal component analysis", a Quart.].R. Met. Soc. núm. 103, pàgs.
1005-1013. 1975.
EssENWANGER: Applied Statistics in Atmaspheric
Science. Part A. Elsevier Co. 1976.
GREGORY, S.: "On the delimitation of regional
patterns of recent climatic fluctuations ", a
· Weather, volum 30, núm. 9, pàgs. 276-287.
1975.
R .C.G. n" 12 • sete mbre 1990 • volum V

afectan a la Península Ibérica y precipitaciones asociadas. INM A -80. 1981.
MARTÍNEZ ALBALADEJO, A .: Perturbaciones
típicas de precipitación en Cataluña. Caracterización y Cuantificación. Aplicación a la
Predicción. Tesi de llicenciatura. Universitat
de Barcelona, 1986.

African rainfall stations into homogeneous
groups using the method ofprincipal component analysis. Statistical Climatology. Ed.
Elsevier. 1980.
PuiGCERVER, M. I GUILLO, A.: "Contribución
al estudio de la precipitación organizada en
Cataluña". Revista Geofísica núm. 1 i 2.
1971.
STIDD, CH.: "The use of eigenvectors for
climatic estimates", a joumal of Applied
Meteorology, volum 6, pàgs. 255-264. 1967.
VILLA, D. (ET. AL.): Analisis estadística de la
pluviometria en la Península Ibérica. INM
A-132. 1985.

Empezar sobre una base sólida

e

uando se estan estableciendo las bases para la
construcción de un edificio o autopista o de un
sistema completo de información geografica, se
necesita una tecnologia avanzada en topografia y
cartografia. Existe un sistema suficientemente
flexible que contiene una amplia gama de
aplicaciones; una solución que resuelve todas las
necesidades de captura de datos: INTERGRAPH.
Una base sólida para su proyecto
Para mejorar la eficacia en los proyectos o
levantamientos para ingeniería, se requiere:
O Conexión con libretas electrónicas.
O Diseño parametrizado.
O Proyecto, simulación ycalculo de redes
geodésicas.
O Modelos digitales del terrena.
O Aplicaciones para la implantación ydiseño en
ingeniería.
O Aplicaciones para calculo yanalisis de
movimiento de tierras.
I TERGRAPH ofrece estas herramientas como parte
de un sistema total e integrada, para la captura,
gestión, analisis ypresentación de información
geografica. Con I TERGRAPH, todos los ficheros
relacionados con un proyecto forman parte de una
base de datos única. La información compartida
ayuda a los distin tos departamentos a comunicarse
adecuadamente, evitando la duplicación de datos,
mejorando la productividad.
Un compromiso sólido de formación y asistencia
Para INTERGRAPH, la formación yasistencia al
usuario son temas prioritarios. Apartir del
conocimiento de las tareas cotidianas en topografia e
ingeniería, se consigue mejorar la productividad y la
eficacia, introduciendo adecuadamente los graficos
interactivos. Este compromiso con el usuario ha
convertida a INTERGRAPH en el líder mundial en
cartografia asistida por ordenador.
Empezar con INTERGRAPH supone establecer una
base sólida, para cualquier proyecto en topografia,
ingeniería o cartografia.
Un sistema único. Todas las soluciones.
Para mas información_, dirigirse a:
INTERGRAPH ESPANA, S.A.
C/ . Gobelas, 47-49 lA FLORIDA
28023 MADRID Tel.: 91- 372 80 17
EDIFICIO UNIBER e/. Aribau, 197-199
08021 BARCELONA Tel.: 93- 200 52 99
e/. Las Mercedes, 8 48930 lAS ARENAS
GETXO (VIZCAYA) Tel.: 94- 463 40 66

lnte~ph ~a registered trademark o[ lnte~ph Corporation O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 USA

INTErG?I\?H

informacions 73

INFORMACIONS

11 TROBADA D'ESTUDIOSOS
DE SANT LLORENÇ DEL MUNT
I L'OBAC
(Terrassa, 29 i 30 de novembre de 1990)

presentades seran posteriorment aplegades
en una publicació.
Lloc de les sessions: Casa Baumann, Av.
Jacquard, 1 (Terrassa)
Data: dijous 29 i divendres 30 de novembre de 1990
Horari: de 9 h a 20 h
Coordinació i informació : Servei de
Parcs Naturals, tel. (93) 402.22.22 (ext.
7332). Centre de Documentació del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt i
l'Obac, tel. (93) 786.11.12.

Diputació de Barcelona
La inquietud científica i l'afany de coneixença de l'entorn són dues constants vitals inherents a l'home que s'han manifestat al llarg de la història. Certs indrets
dotats d'una singularitat especial han estimulat i mantenen l' interès de nombrosos
investigadòrs i estudiosos, com és el cas del
massís de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
És per aquest motiu que la Diputació de
Barcelona, mitjançant el Servei de Parcs
Naturals i en coJ.laboració amb diverses
entitats, ha organitzat els darrers anys uns
encontres multidisciplinaris en l'àmbit
dels parcs naturals de les comarques barcelonines, bàsicament per actualitzar i donar
a conèixer els diferents estudis en curs i fomentar l'intercanvi d'idees entre els investigadors.
EllS de desembre de 1987, amb la
col·laboració de l'Ajuntament de Matadepera, es va celebrar la I Trobada d'Estudiosos de Sant Llorenç del Munt i l'Obac
amb un gran èxit d'assistència i participació. Ara, la Diputació de Barcelona, amb la
coJ.laboració de l'Ajuntament de Terrassa,
convoca la 11 Trobada, que tindrà lloc els
dies 29 i 30 de novembre d 'enguany al
Centre de Documentació del Parc Natural
per tal de divulgar els diferents estudis que
s'han elaborat en aquest període. El
Centre de Documentació del Parc Natural
de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, en funcionament des de l'any 1989, constitueix
una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de
Terrassa i la Diputació de Barcelona. S'hi
vol aplegar tota la informació existent sobre
el parc natural a fi de posar-la a disposició
d'investigadors i estudiosos del massís.
L'assistència a les sessions d'estudi és
lliure i gratuïta, peró cal fer la inscripció
prèvia. Tothom que estigui interessat a assistir-hi o a presentar-hi i llegir-hi comunicacions pot fer la inscripció abans del1 Ode
novembre de 1990. Les comunicacions
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Servei de Parcs Naturals

DRUPA 90 A DÜSSELDORF
Des del dia 27 d'abril fins al10 de maig
d'enguany se celebrà en el Centre de Fires
de Düsseldorf la DRUPA90. Aquesta fira,
que començà a celebrar-se l'any 1950, amb
temes exclusius del món de les arts gràfiques, ha mantingut aquesta tradició, alhora que hi ha afegit totes aquelles innovacions tècniques multidisciplinàries i
complementàries que fan de l'esdeveniment una fita única i imprescindible per als
professionals de les arts gràfiques i per a
tots aquells que hi estan relacionats.

DRUPA90
Düsselclorf 27. 4 .-10. 5.

DRUPA·TIITle in Dllsseldorf.

AQuick Guide.
Su asesor de bolsillo.

La publicació de qualsevol document
cartogràfic, segurament una de les tasques
més complexes pel que fa a les exigències
de paper, fotomecànica i impressió, es troba, sens dubte, condicionada pels avenços
tecnològics que experimenten les arts gràfiques; en aquest sentit, doncs, és bàsic que
els cartògrafs coneguin el màxim de possibilitats en el moment de la realització dels
processos finals dels documents cartogràfics . Els formats més grans d' impressió,
l'ús d'aparells informàtics i nous tipus de
paper determinen, entre d'altres paràmetres, una millor precisió i qualitat del producte imprès.
La DRUPA90 en aquest sentit ha estat
alliçonadora, malgrat que en general avui
les novetats es coneixen més mitjançant la
lectura de les revistes especialitzades que
per les pròpies fires, les quals representen
encara l'únic aparador on es poden veure
de forma global.
L'oferta de la DRUPA90, distribuïda en 15
pavellons, es basava en els següents punts:
- Recull de textos, composició i reproducció.
- Muntatge i producció de motlles d'impressió.
- Tècniques de serigrafia, màquines i accessoris per a la serigrafia.
- Tècnica de formularis en paper continu.
- Tintes i productes auxiliars per a la impressió.
- Enquadernació.
- Tractament de paper i làmines.
- Elaboració de paper i làmines.
- Tècnica del cartonatge i tècnica de l'elaboració del cartó ondulat.
- Materials d' impressió (paper, cartó, làmines)
Dins del conjunt d'aquests punts i des
d' una òptica delimitada per les necessitats
actuals de l'Institut Cartogràfic, hom destacarà els productes següents:
Apple Macintosh: present a tots els sistemes d'edició de gamma baixa, mai
com a sistema professional, encara que
cada dia s'hi apropa més. S'aconsegueixen exceJ.lents resultats amb els paquets
QXpress per a compaginació, Freehand
per a dibuix i Color Studio i Photoshop
per a tractament d'imatges color.
- Linotype: va presentar el RIP4; aquest
RIP es diferencia del RIP3 pel fet que
ofereix un càlcul més ràpid en els tramats, alhora que accelera la sortida a la
filmadora, tot gràcies a la placa SaturnPlus.
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- Agfa: les possibi\itats dels escànners en color ACSJOO i FÓÇUS 800 són realment
destacables; el pP;ner dóna una resolució
de 300 fins iJ-,,2,400 dpi en un format DIN
A3, molt útil per a transparències i opacs,
i es pot treballar en l'entorn Mac o bé en
estacions de tractament Sun-Spark; el segon dóna una resolució de 800 dpi en un
format DIN A4 per a opacs, amb software propi i imatges de 3Mb, tractables
també en un entorn Mac.
Pel que fa a les proves de color ràpides,
tema importantíssim dins del món cartogràfic, hom destacaria l'Agfaproof amb
format 70 x 100 cm, en quadricromia, amb
la possibilitat d'un guany de punt del7, 11,
16 i 20% en mat o brillant.
Per últim, cal considerar molt interessant, per la seva qualitat i temps de sortida,
la nova impressora Kodak XL7700, de 200
dpi de resolució en to continu, format
DIN A4 o 11x11 pp.

Nota de redacció

GEOFORUM 1990
La reunió del Geoforum que organitza
anualment l'Association Française pour le
Développement de la Géographie s' ha celebrat a Tolosa de Llenguadoc els dies 18 i
19 de maig. Els organitzadors locals han
estat, lògicament, els membres del
Departament de Geografia de la Universitat de Toulouse-le Mirail, també conegut amb el nom d'Institut Daniel
Faucher, que aprofitaren l'ocasió per fer
una mena de jornades a porta oberta durant les quals mostraren els seus treballs i
publicacions. En aquesta ocasió el tema del
Geoforum era la Geografia dins la professió, sota el títol: Profession Géographe? .
Des del punt de vista de l'assistència la
reunió fou un èxit ja que hi assistiren unes
250 persones, ensenyants, professionals i
estudiants geògrafs i d'altres Ciències
Socials, la majoria dels quals eren francesos, si bé hi havia quatre catalans, un aragonès i diversos italians i portuguesos. Les
discussions foren franques i obertes i
constituïren una lluita permanent contra el
temps, cosa que dificultà l'arribada a conclusions. El caràcter lliure i obert de l'organització tingué els inconvenients i avantatges normals d'aquests casos, ja que

l'atmosfera de debat impedí a cops la formalitat dels resultats. En tot cas, restaren
ben clars la situació i els problemes dels
professionals de la Geografia, tant en el
camp laboral com en l'universitari, i aparegué com a positiva la coHaboració dels diferents sectors implicats en el desenvolupament de la disciplina.
La primera sessió de les jornades, el divendres 18 de maig, de 9,45 ha 12,00 h, es
dedicà a l'ofici i al pensament del geògraf
vist des d'altres perspectives professionals
i de l'ús que en fan. El debat fou animat pel
geògraf Georges Bertrand, en l'actualitat
president de la Universitat de Toulouse-le
Mirail, i per Nicole Mathieu i MarieChristine Jaillet, geògrafes també dels laboratoris tolosencs CIMA i CIEU, respectivament; hi participaren André
Bruston, responsable del Pla d'Urbanisme
del Ministeri de l'Equipament francès,
André Baudières, especialista en ecologia
vegetal, Jean-Michel Berthelot, sociòleg,
Jacques Curie, psicòleg i Alain Lefébvre,
economista. Clogueren el debat els testimonis de l'eminent geògraf Bernard
Kayser, creador del grup de Tolosa, i de
Christian Beringuier, dinàmic i crític professor de la mateixa Universitat.
La segona sessió, el mateix dia, de 14,30 h
a 18,00 h, fou repartida en quatre tallers diferents entorn el tema genèric del lloc del
geògraf en el planejament. El primer tractà
dels geògrafs i la informació i l'observació
local; el segon, dels geògrafs i el diagnòstic:
la Geografia com a disciplina de síntesi; el
tercer versà sobre els geògrafs en l'acció,
del diagnòstic a la gestió del treball; i, finalment, el quart, tractà dels geògrafs com a

creadors d'empreses. Al mateix temps se
celebrà l'assemblea anual de l'associació
organitzadora, i, a partir de les 18,30 h, tots
convisqueren en una vetllada a l'entorn de
diversos vins francesos, objecte d'una sessió geogràfica-enològica, i dels formatges i
embotits de la regió.
La tercera sessió, el dissabte 19 de maig,
de 09,30 h a 12,00 h, tractà de la identitat
professional del geògraf, amb la presentació dels primers resultats d'una enquesta
feta a més de 150 geògrafs professionals, de
la discussió de la formació universitària actual a França, de la presentació de l'experiència personal de professionals i de les
conclusions dels tallers del dia anterior. La
sessió fou molt plena de temes i de difícil
debat per manca de temps.
La quarta sessió, el mateix dia a partir de
les 14,30 h, fou també repartida en diverses
tribus de geògrafs que s'aplegaren per tal
de discutir temes comuns: didàctica, recerca, aplicació, tècniques concretes, més per
intercanviar punts de vista i orientar treballs futurs que per arribar a conclusions
concretes.
Malgrat la manca de temps i la relativa
desorganització inherent a aquest tipus de
discussions obertes, hom va poder extreure un primer nivell de conclusions. La primera fou que el problema de la Geografia
continua en el conflicte entre les escales
general i local, amb una tendència excessiva cap a l'escala local. Una segona fa referència a la necessitat de reforçar la recerca en Geografia, que és el camp que permet
d'unificar els camps de la formació universitària i de la pràctica professional. Finalment, es destacà que, en la trajectòria proR .C.G. n" 12 • sete mbre 1990 • v o lum V
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a director de l' Instituta G eografico
Nacional, els contactes amb ell han estat
estrets i sempre positius i interessants. Per
això, la redacció de la Revista ha encomanat la nota necrològica a un company seu
de la Universitat d'Oviedo, amb qui més
contacte mantingué, text que publiquem
tot seguit. Donat el caire íntim i sentit
d'aquesta nota, excepcionalment, la publiquem íntegra i en la llengua en què ha estat
redactada; ho mereixen l'autor i, sobretot,
la persona a qui va dedicada.

Semblanza de Emilio Murcia Nav arro,
geógrafo
-- ~~~ ,;~AI.I.EES~ll05ao...u::JtJSEQOEX

61 50 43 64

fessional dels geògrafs, és el seu caire generalitzador el que li concedeix major competitivitat en el mercat laboral. Si en l'àmbit de l'associació francesa i de la seva
Geografia en general, aquest debat s'inscriu dintre d'una regularitat habitual, la
lliçó que hom extreu de les jornades del
Geoforum 1990 és la necessitat de trobar
un àmbit similar de discussió i intercavi a
casa nostra, entre tots els geògrafs catalans. La Revista Catalana de Geografia vol
aprofitar aquesta ocasió, doncs, per demanar a la Societat Catalana de Geografia, a
l'Associació de Tècnics Geògrafs Catalans
i a la possible secció catalana de l' Asociación de Geógrafos Españoles que facin
un esforç en aquest sentit, en bé de la
Geografia i en bé de Catalunya.

Nota de redacció

Necrològica d'Emilio Murcia Navarro
El 1O de març de 1990 morí a Oviedo el
nostre volgut col ·lega i amic Emilio
Murcia Navarro. El coneixíem des de la
tardor del1975, quan en aquella ciutat fou
organitzada la nova tanda de col·loquis de
la Geografia espanyola, de la qual nasqué
justament l'Asociación de Geógrafos Españoles. Des de llavors, com a PNN, com a
profe ss or de Geografia, com a autor
d'obres importants, com a catedràtic i com
R .C. G . n" 12 • sete mbre 1990 • volum V

Le llamaban "el largo " y era funcionaria
en la Hacienda santacrucera. Con estas dos
lacónicas referencias acerca de su persona se
acercó a un reducido grupo de alumnos en
procura de apuntes. Era la primavera del
año 1968 y a los pocos meses sabríamos que
había obtenido un fruto mas satisfactorio
de ellos que la mayoría de los integrantes
del segundo curso de Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia, d e la
Universidad de La Laguna.
Mas tarde supimos también que era manchego, que su mujer Maribel era maestra, e
impartía clases particulares en su pisito de la
urbanización Las Chumberas, a unos kilómetros de La Laguna, en dirección a la capital, laderas abajo. También nos enteramos después que había sido el mejor de la
clase a pesar de su condición de "libre oyente " y de realizar dos años de carrera en el
mismo curso académico.
En un año tan revolucionaria como aquél
comenzó a zafarse de su impronta cristiana,
forjada en Albacete en sus duros años mozos a la sombra de Acción Católica Rural.
Sin duda, esta circunstancia fue favorecida
tanto por el clima social de libertades que se
vivía entonces en ambitos universitarios
como por la influencia ejercida por el entonces joven profesor de Derecho
Administrativa Juan Prats, discípulo de
Alejandro Nieto y, a la sazón, compañero
suyo en la contaduría de Hacienda .
Hombre de ideas progresistas, fue en todo
momento uno de sus grandes amigos.
Terminó tan rapida y tan brillantemente la
carrera, mas un año de Periodismo de propina, que este hecho no pasó inadvertida
para su mejor profesor en aquella Facultad,
el catedratico Francisco Quirós Linares, el
cualle prop uso, inmediatamente, participar
en la primera andadura del nuevo

Departamento de Geografia de la Universidad de O v iedo il partir del curso
1970-71. Como consecúè'ncia de esta oferta
inesperada, pero aceptad~ ~tras consultar/o
con Maribel, comenzó a trabajar en su primer proyecto de inv estigación, que versaba
sobre el analisis de la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife y su puerto.
Trabajo de juventud, se sitúa en línea con
otros coetaneos de la geografia urbana tradicional, aunque contenía aciertos e innovaciones como la utilización de las fichas de
valoración urbana para el estudio de la
propiedad y la morfología santacrucera.
Curiosamente, su primera publicación v ersó sobre un aspecto exótico y tangencial a la
línea argumental de esta Me moria de
Licenciatura. Se trata de "Los comerciantes
hindúes en Santa Cruz de Tenerife ", induído como artículo en la revista "Estudios
Geograficos " de 1974.
Su llegada a O v iedo debió ser recibida con
alborozo por el ramo de papelería e imprenta, pues han sido pocos los mortales que
hayan producido tantos escritos, avisos, circulares, tablas reivindicativas, plataformas,
discursos, conferencias, artículos, denuncias, instancias o proclamas como él. Salvo
pasquines y diatribas, practicó todas las modalidades escritas y orales de presión social
y profesional del colectivo que representaba; y siempre fue respetado por sus antagonistas. Había dejado de ser cantador de
Hacienda para convertirse en líder indiscutible de los Profesores No Numerarios
(PNNs), en un pape! que acertadamente
desempeñó durante toda la década de los
años setenta. El movimiento de PNNs no se
puede explicar sin él, bien secundada siempre por "históricos" como Inés Illan,
Brugos, Atienza, Agüera, E mi V azquez,
Coté Navia-Osorio, Alvaro Ruiz de la
Peña, Quique Parñeda, entre otros, en el
ambito local, o Narcís Serra, ]avier Solana,
Vicent Marqués, Alburquerque, Paco
Buey, etc.
En una época en que nos exigían ser doctores primera, numerarios después, y a ser posible catedraticos fabricados por mor de las
prisas y de las necesidades de una
Universidad en expansión y sin plantilla estable y duradera, él optó por lo difícil.
Descartada de la lucha por el vertiginosa
éxito académico, prefirió la solidaridad tribal con sus compañeros universitarios.
Pero, al mismo tiempo, su enorme capacidad intelectual y su excepcional aptitud para concentrarse en sus tareas científicas, a la
cua! contribuía su ligera sordera, le permi-
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tieron indagar-en campos no trillados de la
disciplina geogrdfi¡¡a.
Su obsesión por el rjgor metodológico en su
quehacer científica le llevó a elaborar con
mucho esfuerzo intelectual una compilación exhaustiva de toda la literatura geogrifica del momento, que le permitió construirse un marco teórico inspirada en la
Teoria General de Sistemas, valido para el
estudio de cualquier sistema urbana. Fue,
sin duda, la tentativa mas meritaria en
nuestro país para construir un marco teórico de raiz sistémica, aplicable al analisis urbana y territorial.
"Las vi/las costeras en el sistema urbana asturiana", su Tesis Doctoral, que había sido
abordada en primera instancia mediante
un método de trabajo casi artesanal, la inscribió en su nueva metodología, que el misma resumia en los siguientes términos:
"Cualquiera que sea el nivel al que se aborde el analisis de los sistemas urbanos nos encontraremos siempre en presencia de un
conjunto de elementos (centros urbanos,
unidades de uso del suelo, sistemas de activ idad urbanos), cada uno de los cuales
cumple una determinada "función " que interesa a un cierto espacio o "campo ". Las
diversas posiciones de los elementos en el
conjunto configuran una "trama", y las relaciones que se establecen en virtud de ellos
definen una "estructura". De la suma e interacción de las funciones y todos de cada
uno de los elementos resulta una función
propia del conjunto de ellos, esto es, del sistema.
Su realización reposa sobre una estructura
compleja resultante de la interacción de todas las relaciones e interacciones posibles
entre los elementos del sistema, y en todas y
cada una de las tramas que configuran entre sí. Todo ella tiene una expresión física,
visible por tanta en el espacio, a la que llamaremos "forma ". Finalment e, el sistema
es en cada momento el resultada de un proceso diacrónico en el que nada puede explicarse sin referencia a su estada en un mamento anterior".
Una vez doctorada, publicó la primera parte de su investigación en la revista "ER/A"
núm. 1, hajo el título "lntroducción al estudio del sistema urbana asturiana" que
constituye un marco teórico sobre la organización del territorio regional al que to dos
hemos de referirnos inexcusablemente al
abordar cualquier analisis geografico de
nuestras ciudades. El grueso de la tesis vió
la luz en la colección de bolsillo Biblioteca
julio Somoza, de la editorial gijonesa

Silverio Cañada en 1981, y supone su trabajo emblematico a lo largo de su carrera.
En él se pueden apreciar los significativos
cambios experimentados en su concepción
metodológica de la geografia, sobre todo si
se pone en relación con su primera investigación "Santa Cruz de Tenerife, un puerto
de escala en el Atlantico", publicada en
1975 por el Aula de Cultura del Cabi/do
Insular de Tenerife. Como también trasladaba el rigor científica, la honestidad personal y la seriedad a sus clases en el aula, una
gran parte de su producción inédita puede
encontrarse en los estantes, en los baúles o
en el recuerdo de los que fueron sus alumnos. Al no actuar por emulación y al no ser
partidario de la reiteración, creaba cada
año sus personalísimos y densos "apuntes "
sobre materias tan dispares como Climatología o Geografia Urbana. La obligatoriedad de impartir varias y muy distintas
disciplinas era "exigencias del guión " en
cualquier Facultad española. Y lo sigue
siendo. De entre todos los apuntes, sobresalen, por su trascendencia extrarregiona~ los
publicados por él mismo hajo el título de
"Geografia Urbana. Una introducción sistémica ", en los que propugnaba el acercamiento de la geografía a ciencias que él
consideraba afines en sus métodos como la
biología, la física, la economía, la sociología
y la filosofia, entre otras.
Con la misma facilidad y rapidez que cubria sus escritos reivindicativos, se sentaba
frente a la maquina de escribir para pasar
directamente de su cabeza a los pape/es, dos
de ellos de calco, el fruto final de sus indagaciones; nunca elaboraba textos provisionales, ni borradores manuscritos, y por eso
meditaba como ensoñecido encima de la
maquina portatil.

En un tiempo de efervescencia como aquellos años setenta, en el que atónitos contempldbamos carreras meteóricas de significados mediocres, él pensaba que algún día
ingresaría en la Unesco para así combatir la
injusticia social imperante en los países tercermundistas, en especial la que aún afecta
a los pueblos latinoamericanos. N un ca llegó
a cumplir su sueño y de ese deseo sólo queda
un viaje a Nicaragua, cargado de buenas
intenciones, pero sin llegar a desarrollar
ninguna tarea social como a él le hubiese
gustada.
Tras una década de lucha como profesor no
numeraria, con muchos logros socioprofesionales conseguidos para sus representados, y con una imagen intacta de líder carismatico, en 1980 obtiene la plaza de
Agregada Numeraria de Malaga, para pasar inmediatamente a ocupar la Catedra de
Geografia Humana de la Universidad de
Oviedo. Pronto comienz a a dirigir Memorias de Licenciatura y Tesis Doctora/es
que desarrollarian su modelo sistémico regional para ambitos municipales y comarcales, destacando los trabajos emprendidos
por sus dos disdpulos mas directos, Gaspar
Fernandez Cuesta y josé Ramón Fernandez Prieto sobre las estructuras territoriales de Siero y el Occidente asturiana, respectivamente.
Poco proclive a colaborar con equipos de
gestión y planificación urbanística, se atrevió a hacer pequeñas incursiones en la redacción de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Grada y Can gas de Onís,
juntamente con su inestimable primer disdpulo jesús Antonio Pérez Gonzalez.
El salto a Madrid, merced a los buenos oficios de juan Prats y a su valía personal y
profesional, lo dió directamente a un puesto
para el que se exigían algunas de sus dotes,
tales como su condición de geógrafo, su capacidad de gestión y organización, su responsabilidad y su eficacia en la administración. Fue nombrada Director del Instituta
Geogrdfico Nacional, carga desde el que
impulsó decididamente la elaboración de
nuevas colecciones de mapas nacionales,
mapas autonómicos, el catastro polivalente
a gran escala, etc.
Ganando tiempo al tiempo, su extracción
académica le permitió rentabilizar su nueva ocupación técnico-política, y así pudo
publicar algunos artículos relacionados con
la materia del Instituta Geografico
Nacional, como "La cartografia histórica de
Cuba" en la revista "Ciudad y Territorio" y
"La cartografia en las instituciones oficiaR .C.G. n " 12 • sete mbre 19 90 • vo lum V
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les " en "Teoría y Practica de la Geografía ".
Su protagonismo en el Instituta y su querencia por Latinoamérica facilitaran el impulso necesario para la edición por dicho organismo del Atlas Nacional de Cuba, una
de las mejores realizaciones cartograficas
delmundo.
En el ínterin, y merced a su colaboración
con el entonces Subdirector del Instituta, el
Catedratico de Urbanismo de Valencia
Antonio Serrana, estrechísimo colaborador
suyo, comienza a escribir una obra lamentablemente inacabada, y por ende inédita,
denominada "Analisis de sistemas territoriales. Teoría y métodos", que en breve sera
publicada por el Departamento de Geo grafía de Oviedo en su libra homenaje.
Aplicación directa de esta metodologia es la
propuesta de comarcalización que realiza
para Asturias, junta con quien suscribe estas
líneas y el SADE/, en un estudio publicada
por la Consejería de Ordenación del
Territorio del Principado de Asturias, titulada: "Criterios para la demarcación territorial de Asturias" (1987). Para este trabajo
no solo se basaba en los estudios regionales
antes mencionados sina también en el amplio repertorio bibliogrdfico producido en el
sena del Departamento de Geografía de
Oviedo en las dos últimas décadas.

En relación con lo anterior merece resa/tar
su colaboración en la "Geografía de
Asturias" dirigida por Francisco Quirós con
su estudio denominada "Los centros comarca/es", que había salido a la luz en
1983.
Fie! a su costumbre de aceptar sólo aquellos
cargos vinculados a su oficio, en 1987 se hizo responsable de la Consejería de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y

Vivienda del Principado de A'S'turlas, trass u
paso efímera pera brillame como Vicerector
de Ordenación Académica de la Universidad de Oviedo. Ya i?n >la Consejería
impulsó modernos programas de cartografia, un banco de datos territoriales y ambienta/es, una comarcalización unificada y
eficaz para la administración de todas las
consejerías de la Región, las Directrices
Territoriales, etc.
Si en Madrid habia interrumpido su tarea
al [rente del Instituta Geogrdfico antes de
tiempo a causa de las "insidias de la Cort e",
en Asturias, su tierra adoptiva, fue la muerte la que cercenó su andadura en esta vida
cuando sólo contaba 45 años y pensaba regresar a la Universidad.
Ante una trayectoria científica tan pletórica
de aportaciones, ante quien fue valedor de
los derechos del profesorado universitario,
ante quien incorporó a su actividad política
los valores académicos y, en fín, ante un
hombre íntegra, sólo me resta considerar
un privilegio haber sida compañero suyo en
el Departamento de Geografía durante
mas de veinte años.

Guillermo Morales Matos
Catedràtic d'Anàlisi Geogràfica R egional
Universitat d'Oviedo

FE D'ERRATES
En el número 11 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat
alguns errors que poden dificultar la lectura correcta dels articles.
Són els següents:

- Pàgina 34, primera columna, línia 1. Diu : " ... , pensada per a
mapes de gran escala en les zones polars ... "; hauria de dir: " ... ,
pensada per a mapes de gran escala de les zones polars ... ".

- Pàgina 11 , primera columna, línia 7. Diu:" ... on la recerca, iniciada abans dels 1990, fructificarà recentment mercès a ... "; hauria
de dir: " ... on la recerca, iniciada abans dels 1990, fructificarà

- Pàgina 36, primera columna, línja 20. Diu : "George Philip és una
de les cartogràfiques que més l' ha emprat en els seus planisferis.";
hauria de dir: "George Philip és una de les editores cartogràfiques
que més l' ha emprat en els seus planisferis.".

mercès a ... ".

- Pàgina 22, segona columna, línia 1O. Diu: " ... formant petits
fusos que s'obtindrien, en el cas de destruir i aplanar un globus
terraqüi, ... "; hauria de dir: " ... formant petits fusos que s'obtindrien en el cas de destruir i aplanar un globus terraqüi, ... ".

- Pàgina 47, segona columna, línia 18. Diu: " ... mentre que les
imatges situades entremig són pràcticament independents6.";
hauria de dir: " ... mentre que les imatges situades entremig són
pràcticament independents (HOFMANN, 1986). ".

- Pàgina 25, primera columna, línia 3. Diu : " ... , les distàncies
només poden aconseguir-se a mateixa escala constant del mapa
... "; hauria de dir: " ... , les distàncies només poden aconseguir-se a
l'escala constant del mapa ... ".

- Pàgina 69, segona columna, línia 14. Diu: " ... costa, per terme
mitjà, d ' uns cinc milluts de presència, sense càrrega ... "; hauria de
dir: " ... costa, per terme mitj à, uns cinc minuts de presència,
sense càrrega ... ".

- Pàgina 32, primera columna, línia 2. Diu: " ... , mentre perden a
canvi la notable qualitat de conformüat ... ";hauria de dir: " ... ,
mentre perden en canvi la notable qualitat de conformúat ... ".
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1.1.- TÍTOL:

Anuari Estadístic de la Ciutat
de Barcelona 1988

Anuari Estadístic de Catalunya
1988

Anuario Estadística de España
1988

Regiones: Anuario estadística
1988 (EUROSTAT, lA)

1.2.- AUTOR:

Ajuntament de Barcelona

Consorci d'Informac ió i
Documentació de Catalunya

Instituta Nacional de Estadística

Oficina Estadística de las Comunidades Europeas

1.3.- TRADUCTOR:

-

-

-

-

1.4.- PAÍS:

Espanya

Espanya

Espanya

Luxemburg

1.5.- ANY D 'EDICIÓ:

1989

1989

1988

1989

1.6.- EDITORIAL:

Ajuntament de Barcelona
(Barcelona)

Consorci d'Wormació i Documentació de Catalunya (Barcelona)

!NE Artes Graficas (Madrid)

Oficina de Publicaciones Oficiales de la CE (Luxemburg)

1.7.- ISBN:

84-7609-295-4

84-7805-036-1

ISSN 0893-0003

92-825-8855-6

2.1.- FORMAT:

30x21 cm

25x 17crn

27 x 19 cm

30x21 cm

2.2.- NOMBRE DE
PÀGINES:

570

740

906

210

3.1.- LLEGIBILITAT:

Bona.

Bona.

Bona.

Bona.

3.2.- ESTRUCTURA
DEL LLIBRE:

En 20 capítols relatius a: territori
i clima, demografia i població,
sanitat, salut pública i medi
ambient, serveis socials, educació
i cultura, seguretat i protecció,
justícia, consum i preu , treball,
indústria i comerç, turisme,
transports i circulació, comunicacions, finances, recursos municipals, edificis i habitatges, urbanisrne i obres públiques, xarxes
de servei al carrer, eleccions i la
Barcelona olímpica .
Cada capítol consta d ' índex de
taules, introducció, notes i
fonts .

Després dels aspectes introductoris, hi ha 19 apartats relatius a:
territori, climatologia i medi
ambient, població, mà d'obra,
macromagnituds econòmiques i
balança de pagaments, consum,
agricultura, ramaderia i pesca,
indústria i energia, comerç,

Hi ha dues parts: la primera fa
referència a dades estatals i
internacionals mentre que la

Es divideix en vuit grans apartats: demografia, activitat de la
població i desocupació, economia, agricultura, indústria i ener-

turisme, transports, comunica-

cions, finances, hisenda, habitatges, edificis i locals, ensenyament, cultura i esports, sanitat i
serveis socials, justícia i eleccions.
Cada apartat consta d'índex de
taules, aspectes generals, defmicians i fonts .

segona és exclusivament provin-

cia!. Cada una de les parts es
divideix en disset i quinze capítols respectivament, amb ternàtica idèntica. També cal remarcar els dos índexs, el general i
l' alfabètic de matèries, així corn
la cartografia existent al capítol
1 de la primera part.

gia, transport, condició de vida,

participacions financeres de la
Comunitat en les investigacions,
a més d'un índex i un glossari.
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3.3.- REALITZACIÓ
GRÀFICA:

Escassa. Al principi del llibre hi
ha un mapa mut dels districtes
de la ciutat. Es nota una manca
d'uniformitat en la cartografia,
de la mateixa manera que els
gràfics que acompanyen les
taules no sempre són els més
adequats.

Molt escassa. Al principi del
llibre hi ha 3 mapes de Catalunya: un amb els principals
elements topogràfics, un altre
amb la divisió en comarques i
regions de 1936 i un darrer amb
la divisió comarcal de 1988.
Acompanyant les taules hi ha
algun gràfic.

Només hi ha un mapa de carreteres d 'Es panya a escala
1:1 000 000 i un mapa per a
cadascun dels continents,
aquests darrers amb deficient
qualitat cartogràfica i on destaca, per sobre de tot, la pobrís-

4.1.- BIBLIOGRAFIA:

A cada capítol, sota el nom de
"Fonts".

A cada apartat i com a "Fonts de
les taules" i "Altres fonts estadístiques d'interès".

No n'hi ha.

No n'hi ha.

4.2.- NOTES:

Aclariments i puntualitzacions
que ajuden a la comprensió de
les taules.

A peu de taula per a aclarir-ne

A peu de pàgina.

A peu de pàgina.

És l'anuari oficial de l' Estat
Espanyol. L'objectiu és informar, mitjançant les dades estadístiques, de la realitat social,
geogràfica i econòmica del país,

Reflecteix quantitativament el grau
sòcio-econòmic i les condicions de
vida de cada país que integra la
Comunitat Europea, així com la
participació que cadascun d'ells
aporta com a inversió a la Comunitat. Publicat des del1981.

5.0.- CONCEPTE:

6.0.- VALORACIÓ
GLOBAL:

R.C.G.

n"

Publicació anual amb dades estadístiques referents a Catalunya
recollides a partir de la informació disponible a diferents organismes. Publicat des del 1984.

Obra útil, que ajuda a entendre
la ciutat . Si li demanem alguna
cosa més, estaria en la línia de la
relació de Barcelona amb la resta
del país i potser un oferiment de
major detall en alguns aspectes
més territorials (cadastre, obres).
Cal felicitar l'esforç que suposa
l'obtenció de dades d'un mateix
any {1988) a gairebé totes les
taules i pel bon criteri de resumir
les dades disponibles en períodes

És una obra útil, però també és
una clara mostra dels problemes
que hi ha pel que fa a la informació estadistica disponible aCatalunya. No sempre es pot partir
d'una base territorial homogènia
per als diferents tipus de dada ni
tampoc de la periodicitat que
seria desitjable.
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sima co mbinació de tonalitats.

conceptes.

Publicació anual amb dades estadístiques referents a la ciutat de
Barcelona, recollides especialment dins del propi ajuntament
i, si s'escau , a panir de la informació disponible a d'altres organismes. Publicat des del 1902
{amb interrupcions).

anteriors.

Mapes senzills que representen
les principals taules estadístiques.

i donar una aproximació comparativa amb altres estats.
Publicat des del1945.

Obra bàsica per a qualsevol
treball d'anàlisi sòcio-econòmica a nivell d'Estat Espanyol. Hi
ha però, com ja és habitual, una
gran hetereogeneïtat en les
dates de les dades internacionals, així com un nombre superior d'errades a les detectades
en la fe d'errates. L'aspecte més
positiu és la gran quantitat de
conceptes que tracta.

Positiva quant al concepte sòcia-

econòmic. Els paràmetres utilitzats
en el tractament de les dades no
sempre són els més idonis. Aquest
fet comporta que no sigui possible
la comparació entre els diferents
paísos, quedant clarament visualitzada la diferència entre els estats
amb millor tradició estadística i els
que tenen una informació més
irregular. El tractament de les
dades en els diferents apartats no
és sempre el mateix.

80 informacions

Resún1 e nes

LA TVA REVISITADA, MAS DE CINCUENTA AÑOS DESPUÉS ................................................ .
El autor analiza el ejemplo estado-unidense de planificación territorial de la Tennessee Valley
Authority de los años treinta como hi to histórico a recordar en los momentos en que planificación
y planeamiento parecen estar en crisis. Se estudian los antecedentes que permitieron aquel
acontecimiento, así como sus realizaciones principales y lo que aún hoy queda de toda la
operación.
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA REHABILITACIÓN URBANA EN LOS BARRI OS DE
ALFAMA Y MOURARIA, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LISBOA ............................ ..
El artículo presenta una aproximación al programa de rehabilitación urbana {especialmente
arquitectónica) que se sigue en los barrios de Alfama y de Mouraria, en el centro histórico de
Lisboa, gestionados por gabinetes técnicos locales. Igualmente, se hace referencia a otras zonas
objecto de trabajos de rehabilitación a través de acciones mas puntuales.
METRÒPOLIS DE AMÉRICA LATINA ................................................................................................
El artículo presenta la realidad metropolitana de algunos países de América Latina. La autora
discute el concepto de metrópoli aplicado a este caso y señala algunas de sus principales
característic as.
LOS AUTOBUSES EN BARCELONA.
Primeros intentos de constitución de una red (1906-1918) ...............................................................
El autor analiza en este artículo la creación de la primera línea de autobuses en Barcelona, el
año 1906, y que sucumbió dos años m:ís tarde debido, entre otros factores, a la presión de las
compañías de tranvías. Las informaciones que se ofrecen, absolutamente inéditas, constituyen
una importante aportación en un tema muy poco conocido hasta ahora.
ORTOFOTOMAPA DE CATALUÑA EN FALSO COLOR 1:50 000 .............................................. .
Este artículo consiste en la presentación de la metodología utilizada, por el Institut Cartogràfic
de Catalunya, en la realización de los ortofotomapas de Catalunya de la serie I :50 000 en falso
color, a partir de imagenes captadas por el satélite SPOT-I. Especialmente se hace hincapié en la
combinación de las im:ígenes pancrom:íticas y multiespectrales a partir de la técnica HSL y de
las correcciones multiespectrales a partir del modelo MNT.
LAS COMARCA$ PLUVIOMÉTRICAS DE LA CUENCA DEL PIRINEO ORIENTAL.
Una aplicación del an:ílisis factorial ................... ..................................................................................
Este artículo supone el ensayo de aplicación de las técnicas del an:ílisis factorial en el tema de la
pluviosidad en una gran parte de Cataluña. El autor realiza aproximaciones sucesivas que le
permiten alcanzar como resultado la confección de una regionalización del :írea estudiada en
función de la variable utilizada.

Abstracts

TVA REVISITED, MORE THAN FIFTY YEARS LATER ................................................................. .
The author studies the case of Tennessee Valley Authority, the American example of territorial
planning in the thirties, with some consideration for the present day's attitude of disregard for
plans and planning. There is a revision of the circumstances that led to the development of
TVA as well as of the main projects carried out and of what remains today of that planning

A.lbnt Gonzàiez

Romà Arbiol, Vicenç Palit
i jOAn RomeN

A.kjandro Martínez

Csr/es Ca rruas

venture.

MAIN ASPECTS OF URBAN RENEWAL IN THE QUARTERS OF ALFAMA AND
MOURARIA, IN LISBON'S HISTORICAL CENTER ...................................................................... .
This article is an approach to the program of urban renewal (mainly architectural) that is now
in progress in the quarters of Alfama and Mouraria, in Lisbon's historical center, under the care
of local technical boards. There are also references to the renewal tasks that are being carried
out in other quarters of the ciry by means of individual accions.
LATIN AMERICA'S METROPOLIS ..................................................................................................... ..
This paper deals in a matter-of-fact way with metropolitan development in some Latin
American countries. The author discusses the application of the idea of a metropolis to this
particular case, and emphasises some of its main features.
BUSES IN BARCELONA. The first attempts to build up a network (1906-1918) ............................. .
The author studies in this article the establishment of the first line of buses in Barcelona, in
1906, closed two years later because, among other factors, of the pressure of the tramway
companies. The inforrnation collected, unpublished until now, is a valuable contribution to a
subject very badly known.
ORTHOPHOTOMAP OF CATALO NIA IN FALSE COLO UR 1:50 000 ...................................... .
This article offers a rendering of the methods used by the Institut Cartogràfic de Catalunya for
mak.ing the orthophotomaps o f Catalonia belonging to the I :50 000 series in false colour, based
on images received from the SPOT-I satellite. Special emphasis is made on the combination of
panchromatic and multispectral images starting from the HSL technique and on multispectral
corrections from the MNT model.

A.lbut Gonzàiez

Romà Arbiol, VicNJç Paià
i joan Romeu

THE PLUVIOMETRIC ZONES IN THE EASTERN PYRENEES BASIN.
An application of factorial analysis .................................................................................................... .
This article is an essay to apply the techniques of factorial analysis for the study of rainfall in a
wide zone of Catalonia. The author makes successive approaches that enable him to get as a
result the establishment of a regional division of the area under study, as a function of the
variable used.
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