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EDITORIAL 

Amb el número 18 que teniu a les mans, la nostra Revista Catalana de 
Geografia inicia el seu setè volum. Assoleix així, gradualment i sense estridències, 
aquella continuïtat tan necessària per a les obres culturals del nostre país. Set 

anys d'experiència són ja un bagatge prou important per a fer una mica de balanç. 
Els resultats aconseguits fins ara són prou afalagadors, per bé que la difusió de 
la Revista no arriba al nivell que seria desitjable, tant per l'esforç inte¡.¡ectual, 
com per l'esforç material que aquesta publicació suposa. El nombre d'intercanvis 
internacionals amb d'altres revistes similars és quasi tan important com el nombre 
de subscriptors fixos de la Revista; això vol dir que en els àmbits professionals 

és coneguda, llegida i respectada, cosa prou important de cara a la difusió de 
la imatge i del treball de Catalunya. Però és evident que cal renovar els 

esforços per tal de difondre la nostra producció entre els nostres ciutadans i en 
els propers set anys aquesta fita haurà de centrar els nostres afanys. 

El número 18 surt amb les mateixes ànsies de difusió i renovació de la 
disciplina geogràfica que caracteritzava el nostre número O, el 1985. En 
aquest cas es presenta monogràficament una nova especialitat geogràfica, la 
geografia de l'alimentació, que ha començat a desenvolupar-se tímidament 
i que sembla prou important d'impulsar i estendre, de forma crítica i 

aprofundida. Lamentablement encara no tenim producció pròpia per publicar 
al costat dels articles dels professors canadencs que s'encarreguen de fer-ho en 
aquesta ocasió. 

El primer article, del nostre co¡.¡ega Agustí Nicolau, llicenciat en Geografia per 
la Universitat de Barcelona, per bé que és escrit des del Canadà, pretén de recollir 
les experiències internacionals i fer-ne una presentació teòrica, arrelada a les 
nostres circumstàncies. Nicolau fa, en definitiva, una reivindicació d'aquesta 

nova Geografia, que hem i¡.¡ustrat amb fotografies de Catalunya. Ell ha 
estat també qui ha aplegat els altres articles, dels professors que a Quebec treballen 
en aquest tema, cosa que explica que el Canadà i Q uebec en siguin els 
protagonistes indiscutibles. El professor Warwich Armstrong, a continuació, 
desenvolupa l'aproximació sistèmica al tema que ha creat, per tal d'integrar 
tots els elements diferents que intervenen en el procés alimentari. D esprés, f o el 
Rouffignat analitza el tema alimentari en relació a l'organització i evolució 
de la ciutat, tot incidint en els canvis de costums i les seves conseqüències socials 
i urbanístiques. El mateix autor, juntament amb Anne Vallée i Sophie Mascolo 

presenten seguidament els primers resultats de la seva recerca conjunta sobre 
l'evolució dels espais de comercialització alimentària i de restauració, amb l'intent 
d'establir-ne un model general. Finalment, les dues col· laboradores de 

R ouffignat, Vallée i Mascolo presenten unes reflexions personals sobre els 
mercats alimentaris, a l'aglomeració urbana de Q uebec, la primera, i sobre 

alimentació i identitat cultural, la segona. 
Les informacions de reunions i congressos celebrats i a celebrar formen la mateixa 

secció habitual, mentre que el comentari bibliogràfic és dedicat a quatre 
llibres de geografia de gran actualitat, que tenen en comú el tractament del 
tema de la dialèctica entre globalitat i localitat. Es tracta d'aprofundir la via 

de la renovació de la nostra disciplina. 
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Foto 2: Els mercats municipals 
juguen un paper molt 
impo rtant en l'oferta 
d 'a liments quotidians 

(Foto:]. Ruiz) 
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ALIMENTACIÓ I TERRITORI 
Per una geografia de l'alimentació 

Agust í Nicolau i Coll 
Llicenciat en Geografia i H istòria 

Universitat de Barcelona 

Breu història de la geografia de l'alimentació' 
La preocupació dels geògrafs per l'alimentació es 

remunta als orígens de la disciplina geogràfica, quan el 
mateix Heròdot s'interessava per saber què menjaven els 
pobles diferents del grec (HERÒDOT, S. v), o quan Marco 
Polo es meravellava dels mercats d'avituallament a 
Quinsai o es queixava de la manca d'albergínies al Tibet 
(MARCO PoLO, s. XIII). Quan els europeus arribaren a 
Amèrica, mostraren un gran interès per l'alimentació 
dels pobles indígenes, composta d'una varietat extraor
dinària de productes, la gran majoria dels quals eren des
coneguts a la Vella Europa. Un exemple clar d'aquest 
interès fou el del jesuïta José de Acosta Sanchez, que, en 
el seu conegut llibre Historia natural y moral de las 
Indias, ens parla dels aliments que constituïen l'alimen
tació d'aquells pobles, així com de les diferents tècniques 
de conservació i preparació (Ac osTA SANCHEZ, J. DE). 
La geografia de l'alimentació es reduí, fins a comença
ments del segle XX, a una relació dels aliments consumits 
per unes poblacions determinades, ampliant-se, en alguns 
casos, a les tècniques de conservació i preparació dels 
aliments. 

Al segle XX, ja en el marc de la geografia moderna, es 
començaren a obrir nous camins en la geografia de l'ali
mentació, encara que lentament. Així, Paul Vidal de la 
Blache, en el seu ja clàssic llibre Principes de géographie 
humaine, dedica el capítol11 als Moyens de nourriture 
(VIDAL DE LA BLACHE, P., 1922). La seva geografia de 
l'alimentació es troba totalment orientada vers l'anàlisi de 
les relacions existents entre el potencial agrícola de les 
regions i el règim alimentari dels seus habitants. Seguint 
l'esquema vidalià, però, en el marc de les monografies 
regionals, la geografia s'ocupà, amb un interès variable, 
de l'alimentació regional. 

Posteriorment a la Segona Guerra Mundial, l'orien
tació principal de la geografia de l'alimentació es dirigí 

Nota: 

1. Aquesta primera part de l'article l'he pogut redactar gràcies a la inestimable 
ajuda de Joel Rouffignat, professor de geografi a a la U niversitat Lava!, a 
Q uebec, qui m'ha fornit les referències bibliogràfiques i la visió evolutiva de la 
geografi a de l'alimentació al llarg de la història. 
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vers l'estudi de les disparitats regionals existents en 
l'aprovisionament alimentari arreu del món. La tesi de 
Michel Cépède fou molt important, per l'estudi que va 
realitzar de les disponibilitats alimentàries en els països en 
vies de desenvolupament (CÉPÈDE, M. I LENGELLE, M., 
1953). Pocs anys abans, Josué de Castro havia iniciat la 
recerca en aquest sentit basant-se en enquestes, especial
ment a diferents àrees del Brasil (CASTRO, J. DE, 1949). 
Aquesta orientació vers l'estudi de les deficiències en 
l' aprovisionament alimentari dominà àmpliament el 
panorama de la geografia de l'alimentació en el període 
comprès entre 1950 i 1980. El fet que la geografia de 
l'alimentació es concentrés especialment en l'estudi de 
regions i àrees que patien de deficiències alimentàries va 
comportar que aquesta disciplina quedés quasi reduïda a 
una geografia de la fam, analitzant al mateix temps la 
dicotomia existent entre les àrees dels països sobreali
mentats i les dels països subalimentats. A més, la coin
cidència temporal amb la preeminència de les ciències 
pures i la geografia quantitativa, va menar els geògrafs 
que treballaven en la geografia de l'alimentació a desen
volupar anàlisis de les composicions nutritives dels dife
rents règims alimentaris. L'estudi del règim alimentari 
fou el concepte estructurador durant tot aquest període, 
tal i com havia proposat ja als anys cinquanta Max Sorre 
(SORRE, M., 1952). Cal tenir en compte que l'agreujament 
de les condicions alimentàries d'una gran part de les 
poblacions dels països del Tercer Món a partir de 1945, 
junt amb la creixent importància de les visions i estratè
gies desenvolupistes va facilitar i condicionar aquesta 
orientació que, fins a un cert punt, pot ésser definida 
com el de la geografia nutricional (VALLÉE, A., 1989). 

Cap a mitjans dels anys setanta començà a sorgir 
una nova orientació de la geografia de l'alimentació, que 
introduí una òptica sociològica i cultural, prenent cons
ciència, d'aquesta manera, del caràcter complex de l'ali
mentació humana. Fou essencialment Claude Thouvenot 
el qui inicià aquesta orientació a partir del treball del 
grup del Centre National de la Recherche Scientifique 
(CRNS) Alimentation, espaces et sociétés, en el que els 
elements econòmics i nutricionals, sense desaparèixer 
totalment, obren pas als elements culturals i socials, ja 
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sigui amb la intenció de definir diferents àrees culturals 
alimentàries o per analitzar llurs evolucions (THOU
VENOT, C., ALAIN, J. M. I SALLES, P., 1980). Aquesta 
nova orientació de la geografia de l'alimentació ha com
portat la realització de diferents recerques centrades 
essencialment en l'anàlisi dels comportaments alimenta
ris. En elles s'ha donat prioritat a l'estudi dels circuits i 
xarxes distributives dels productes alimentaris, com un 
element clau per a explicar l'accés a l'alimentació de la 
població i els comportaments que se'n deriven, i molt 
especialment l'estudi de la restauració a les àrees urbanes 
(GAZILLO, S., 1981). Aquesta nova orientació de la geo
grafia de l'alimentació ha comportat el pas de la geografia 
nutricional a la geografia dels comportaments alimentaris 
(VALLÉE, A., 1989). Cal assenyalar també el desen
volupament a partir dels anys setanta d'una visió sistè
mica del fet alimentari per part d 'alguns geògrafs, que 
han intentat d'aquesta manera l'estudi de l'alimentació 
humana des d'una perspectiva multidimensional, per tal 
de no caure en les visions unidimensionals, ja siguin nutri
cionals o comportamentals. És l'exemple seguit, entre 
d'altres, per W Armstrong (AR.MSTRONG, W., 1985), quan 
proposa clarament una aproximació sistèmica, en el seu 
cas de l' accés a l'alimentació. Però malgrat que hom 
pugui parlar de l'existència d'una geografia de l'alimen
tació, el cert és que el seu desenvolupament, en relació a 
d'altres branques i especialitzacions de la ciència geogrà
fica, ha estat molt limitat i menor del que hom hauria 
pogut esperar, tenint en compte la importància de l'ali
mentació com a activitat bàsica i primordial de la sub
sistència humana. Subsistència que no es pot reduir tan 
sols al seu aspecte físico-biològic, ja que l'acte de menjar 
se situa a la convergència dels diferents elements que 
componen l'ecosistema humà, perquè és un acte biològic, 
econòmic, cultural, tecnològic, religiós, psicològic, social 
i polític (TREMOLIÈRES, J., 1963 ). Són diversos els ele
ments que poden mostrar la manca de desenvolupament 
de la geografia de l'alimentació com a branca pròpia i 
específica de la geografia, dels que se n'assenyalen els 
més evidents: 
a) En els manuals de geografia humana, el tractament de 

la geografia de l'alimentació és gairebé inexistent, fora 
d'algunes excepcions (GOUROU, P., 1979), i encara en 
aquests casos és realitzat d'una forma molt limitada i 
sense cap metodologia definida. Fins i tot Peter 
Hagget, en el seu excel-lent i difós llibre Geografía, 
una síntesis moderna (HAGGET, P., 1988), que pretén 
ser una presentació sintètica de la geografia, dedica 
una part molt petita a la geografia de l'alimentació, 
limitant-se a un quadre dels orígens geogràfics de les 
plantes utilitzades en l'actualitat com a aliments per la 
humanitat. 

b) En el camp de l'ensenyament universitari, l'alimenta
ció, quan és tractada, normalment ho és a l'interior 

d'altres especialitats . geogràfiques: geografia econò
mica general, agrària, comercial, cultural, ... , però 
quasi mai d'una manera específica, al contrari del que 
passa, per exemple, en el camp dç l'antropologia cul
tural, si més no a la Universitat de Barcelona, que 
ofereix des del curs 1987-88 una assignatura d'An
tropologia de l'Alimentació. 

e) Una anàlisi del contingut de diferents congressos de 
geògrafs d'arreu del món dóna un balanç força limitat 
en relació a les ponències i comunicacions emmarca
bles en l'àmbit de la geografia de l'alimentació. 

d) L'elaboració de tesines de llicenciatura i tesis doctorals 
en el camp de la geografia de l'alimentació és també 
molt limitada, quedant molt condicionada per 
l'existència de grups de recerca o persones interessa
des en el desenvolupament d'aquest àmbit de la geo
grafia (com el del ja mencionat grup del CRNS o el 
del Departament de Geografia de la Universitat Laval, 
a Quebec). 

e) Un darrer element il-lustratiu del poc desenvolupa
ment de la geografia de l'alimentació, és la minsa 
quantitat d'articles publicats en les revistes especialit
zades de geografia. 

Hom es troba, doncs, davant el fet paradoxal de 
veure com un aspecte essencial de l'existència humana, 
l'alimentació, no ha estat desenvolupat, en el seu estudi i 
recerca, d'una manera profunda, metòdica i sistemàtica 
per la ciència geogràfica. Poden adduïr-se, a tall d 'hipò
tesis, tres possibles causes d'aquesta mancança, abans 
d'intentar definir el marc teòric i metodològic en el que 
s'hauria de desenvolupar una nova geografia de l'ali
mentació: 

Una causa força important ha estat la visió excessi
vament economicista que ha influenciat i determinat les 
ciències socials i humanes des del segle XIX fins a l'actua
litat. Aquest economicisme ha comportat que la geogra
fia humana hagi desenvolupat l'estudi de l'alimentació 
quasi exclusivament des de l'òptica de la producció ali
mentària com element integrant del sistema econòmic. 
Una segona causa pot trobar-se en la inexistència d'un 
concepte unificador global, a partir del qualla geografia 
de l'alimentació s'hauria pogut estructurar i desenvolu
par. Si bé cal acceptar que des dels anys quaranta s'han 
proposat, almenys, dos conceptes, ambdós han resultat 
limitats i insuficients per a permetre a la geografia de 
l'alimentació un desenvolupament normal i autònom 
com a branca específica de la ciència geogràfica. 

El primer d'aquests conceptes, el de règim alimenta
ri, ja mencionat (SoRRE, M., 1952), va resultar insuficient 
pel fet de trobar-se exclusivament limitat a valorar la 
capacitat nutritiva de diferents règims estudiats. Aquesta 
valoració, realitzada sobretot basant-se en els aporta
ments calòrics i proteínics, en la majoria dels casos va 
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Foto 3: Els mercats alimentaris reuneixen una gran diversi tat d'oferta mo lt espec ialitzada 

deixar de banda altres dimensions del fet alimentari humà, 
com la dimensió cultural, però tingué l'encert de començar 
a tractar els aspectes econòmics i polítics. El segon 
d'aquests conceptes, sorgit als anys setanta, fou el de sis
tema alimentari, amb el que hom intentava de superar 
una visió unidimensional del fet, a partir de la considera
ció de tots els elements constitutius i determinants de l'ali
mentació humana (ARMSTRONG, W., 1985). La introduc
ció en la geografia de l'alimentació de l'anàlisi sistèmica ha 
ajudat el seu desenvolupament i aplicació en una diversi
tat de casos. És evident que per comparació al concepte de 
règim alimentari ha representat una millora substancial, 
pel fet d'integrar en la seva anàlisi un major nombre d'ele
ments, cadascun dels quals és determinant dels altres i al 
mateix temps determinat per cadascun d'aquests. Però el 
mateix concepte de sistema alimentari és massa vague i 
indefinit, podent-se fàcilment concebre de maneres massa 
diferents i fins i tot incompatibles, fet que impedeix un 
desenvolupament com a tal de la geografia de l'alimenta
ció. A més hi ha el problema que no es diferencien els ele-
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(Fo to: }. Ruiz) 

ments, diguem-ne constitutius, de l'alimentació humana 
i els elements configuradors. En altres paraules, què es 
produeix per menjar?, què és menja?, com es menja? i on 
es menja?, és tractat al mateix nivell d'anàlisi que per què 
es menja el que es menja? Es produeix una certa confusió 
entre les causes d'un determinat mode d 'alimentació i 
aquest mode d'alimentació en ell mateix. 

Una tercera causa que explicaria la manca de desen
volupament de la geografia de l'alimentació és la com
plexitat mateixa de l'alimentació humana. El fet de ser un 
acte que se situa entre la biologia i la cultura, en la con
figuració del qual intervenen elements d'una gran diver
sitat, ha dificultat l'orientació clara de la geografia de 
l'alimentació, provocant que s'autoreduís a un aspecte en 
concret, com, per exemple, el de l'enumeració dels pro
ductes consumits, el de la relació entre consum i pro
ducció o el de l'estudi i valoració nutricional dels règims 
alimentaris. Aquest reduccionisme en l'objecte d'estudi 
ha provocat tant la manca de desenvolupament, com la 
seva integració en altres branques de la geografia. 
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Foto 4: El conreu de patata suposà una gran revolució en l'alimentació europea des del segle XVIII 

(Foto: Rambo{) 

Paisatge alimentari i sistema alimentari 
El desenvolupament de la geografia de l'alimentació 

d'una manera específica i autònoma, exigeix la utilitza
ció d'un nou concepte unificador, a partir del qual els 
estudis i investigacions que es realitzin, tot guardant la 
seva diversitat i pluralitat, puguin mantenir una certa 
unitat, tant en l'objecte d'estudi, com en els objectius i en 
la metodologia utilitzada. En aquest sentit, el concepte 
de paisatge alimentari es mostra molt útil i pertinent, pel 
fet de connectar amb un concepte propi de la geografia, 
el paisatge, tot donant-li una especificitat pròpia en rela
ció als elements de l'alimentació humana. De la mateixa 
manera que el paisatge, entès en el seu sentit ampli i 
globalitzant, fa referència a un conjunt d'elements 
geogràfics diferenciats, humans i naturals, que es troben 
combinats d'una manera dinàmica, el concepte de pai
satge alimentari fa referència a un conjunt d'elements 
geogràfics alimentaris interrelacionats i combinats. 
Aquests elements es poden reunir en tres grups especí
fics, a partir de la funció que desenvolupen a l'interior 
del paisatge alimentari: elements relacionats amb la pro
ducció, elements relacionats amb la distribució i ele
ments relacionats amb el consum. 

L'àmbit de la producció comprèn els tipus d'aliments 
produïts (quantitat, qualitat, relació amb el consum, ... ), 
el tipus de producció (artesanal, industrial, mixt, ... ), la 
destinació de la producció (consum en el propi territori 
o exportació), l'organització econòmica de les unitats 
productives (familiar, independent, integrada a una 
empresa agroalimentària), les tècniques i modes de pro
ducció (ecològica, convencional, ... ), la transformació 
agroalimentària, ... 

En l'àmbit de la distribució s'inclouen tots els espais 
de consum alimentari, entenent aquest darrer no tan sols 
com l'acte de menjar en ell mateix, sinó tot acte destinat 
a una apropiació d'un producte alimentari, ja sigui per 
menjar-lo, ja sigui per comercialitzar-lo a una altra esca
la. Això comprèn tota la xarxa de distribució i comercia
lització alimentària (mercats a l'engròs, supermercats, 
botigues de diferents tipus, mercats al detall, ... ), la res
tauració, en totes les seves modalitats, i els espais privats 
o domèstics de consum. En relació a aquests darrers cal 
tenir en compte el fet que, de la mateixa manera que hi ha 
diferències en els sistemes de comercialització i distribu
ció alimentària, segons les àrees geogràfiques, d'acord 
amb diferències econòmiques, polítiques i culturals, 
també hi ha diferències en la distribució dels espais 
domèstics destinats a l'alimentació. Aquestes diferències 
s'evidencien, ja sigui a l'interior d'una mateixa cultura, 
com per exemple entre les àrees rurals i les àrees urbanes, 
ja sigui entre cultures diferents. L'organització de l'espai 
domèstic destinat a l'alimentació al Japó, no és la matei
xa que la dels Estats Units d'Amèrica o la de qualsevol 
àrea rural de l'Àfrica Central. És molt important de cons
tatar que en molts casos hi ha una integració econòmica 
a nivell productiu i de comercialització, a través dels 
grans monopolis de la indústria agroalimentària (KNEEN, 

B., 1989). L'estudi del sistema econòmic agroalimentari 
com una unitat en ella mateixa forma part de la tasca de 
la geografia de l'alimentació. 

L'àmbit del consum comprèn, en primer lloc, els ali
ments consumits (què es menja?) en totes les seves carac
terístiques: quantitats, periodicitat, estacionalitat, origen 
(producció autòctona o exterior a l'àrea estudiada, ... ) 
en un territori determinat. Al mateix temps comprèn les 
formes de conservació i preparació dels aliments, així 
com els rituals, explícits o implícits, lligats al seu consum 
(com es menja el que es menja?), en els que cal incloure
hi les festes populars de caràcter gastronòmic. En resum, 
podem dir que el paisatge alimentari està constituït essen
cialment per tres elements: la producció-transformació 
alimentària, la distribució i el consum. 

Ara bé, si aquests són els elements que constitueixen 
el paisatge alimentari, la geografia de l'alimentació no es 
pot limitar tan sols a la seva descripció, sinó que ha de 
cercar, localitzar i explicar les causes que han fet que un 
paisatge alimentari determinat hagi pres una configuració 
específica i no una altra: cal estudiar-ne les forces mode
ladores. La relació entre el paisatge alimentari i els seus 
elements o forces configuradores, constitueix el sistema 
alimentari com a tal (figura 1). En aquest model se 
segueix utilitzant l'anàlisi sistèmica, però se supera el 
problema derivat de dissoldre el paisatge alimentari 
enmig dels seus elements configuradors. Però abans de 
veure la forma en la que actuen aquests elements mode
ladors del paisatge alimentari, cal precisar els objectius 
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orientadors de la geografia de l'alimentació. L'objectiu 
general ha de ser el de cercar un millor coneixement de 
l'alimentació humana, en tota la seva complexitat, a par
tit del seu estudi en relació a un territori i població deter
minats. Per tal de poder assolir aquest objectiu general 
orientador, caldrà desenvolupar tres objectius específics: 
a) Caracteritzar els paisatges alimentaris en els seus ele

ments constituents (consum, producció-transformació 
i distribució). 

b) Delimitar i precisar el tipus d'influència dels diferents 
elements del sistema alimentari en la configuració del 
paisatge alimentari. 

e) Estudiar les conseqüències i repercussions dels paisat
ges alimentaris sobre diferents àmbits de la realitat. 

Elements modeladors del paisatge alimentari 
Com ja s'ha dit, l'alimentació és una de les realitats de 

l'ésser humà que més clarament se situa a la confluència 
de les seves dimensions biològica i cultural. Alimentar
se és una necessitat nutricional imprescindible per al 
manteniment de la vida, però que en l'ésser humà ha 
sofert un procés de culturalització enorme. El nombre 
d'elements que intervenen en la configuració de l'ali
mentació humana, i per tant dels paisatges alimentaris, és 
molt nombrós, i d'un doble origen: natural i cultural. 
En el marc dels elements d'origen natural, poden dife
renciar-se els físics, que comprenen el clima, el sòl i 
l'emplaçament, i els biològics, que comprenen els ani
mals, els vegetals i l'estructura físico-biològica del propi 
ésser humà. En el marc dels elements d'origen cultural, 
poden trobar-s'hi cinc tipus diferents: psicoculturals, 
poblacionals, tecnològics, econòmics i polítics. Cal ana
litzar amb més detall la influència de cadascun d'aquests 
elements en la configuració dels paisatges alimentaris. 

La influència dels elements del medi natural es mani
festa principalment a través de la seva incidència en la 
producció alimentària. Le~ condicions ambientals d'un 
territori determinat, derivades essencialment del clima, 
del sòl i de l'emplaçament, són un condicionant impor
tant del tipus de producció alimentària, així com les espè
cies animals i vegetals autòctones de l'àrea en qüestió. 
Aquest determinisme físic de la producció alimentària 
pot ser parcialment contrarestat pel desenvolupament 
tècnico-cultural: regadius, fertilització dels sòls, insecti
cides i plaguicides, híbrids vegetals i animals, combinació 
de cultius, hivernacles, maquinària agrícola i ramadera, 
domesticació dels animals, .. . El desenvolupament tècni
co-cultural de la societat humana ha possibilitat una 
diversificació de la producció alimentària en moltes àrees, 
fins al punt que, fora d'algunes excepcions molt limita
des, arreu del món la producció alimentària és el fruit de 
la interacció dels elements físics del medi ambient natu
ral i dels elements culturals del medi ambient humà. 
Hom podria pensar que un clima determinat portaria a 
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Figura 1: Paisatge i sistema alimentari 

un consum més accentuat d'alguns aliments, però no hi 
ha cap dada convincent en aquests sentit (GOUROU, P., 
1979). Cal assenyalar que si bé la principal influència del 
medi ambient natural en la configuració d'un paisatge ali
mentari es realitza pel condicionament relatiu de la pro
ducció, la qual condiciona també, relativament, el con
sum alimentari, hi ha altres àmbits d'influència que cal 
tenir en compte. Els espais de consum es troben en gran 
part condicionats també pel tipus de clima d'un territo
ri determinat. Un clima humit i fred durant una gran 
part de l'any no facilita gaire el desenvolupament de mer
cats a l'aire lliure ni la utilització d'espais públics oberts 
per a menjar. El consum alimentari tendeix a realitzar-se 
en espais tancats i a cobert per tal de protegir-se de les 
inclemències del temps. A Barcelona, fins i tot en ple 
hivern, hom pot utilitzar les terrasses obertes al carrer de 
certs bars, cosa impensable en ciutats com Montreal, 
Hèlsinki o Moscou a la mateixa època de l'any. El mer
cat del dissabte a la plaça Major de Vic es duu a terme 
durant tot l'any, fet ben difícil a qualsevol lloc on la neu 
es fa present durant tot l' hivern. La distribució ali
mentària es veu afectada també pels elements del medi 
físic, els quals poden dificultar-la o facilitar-la. Així, terri
toris d'accés difícil, ja sigui pel relleu, pel clima o per 
l'emplaçament (per exemple, les illes), han mantingut 
sovint un consum alimentari basat en els recursos propis, 
fins que l'accés no ha esdevingut més fàcil gràcies a les 
possibilitats tècniques. Fins no fa massa anys, a moltes 
illes del Pacífic es consumien tan sols els aliments pro
duïts a l'illa, situació que es va modificar a partir de 
l'establiment de xarxes de comercialització i distribució 
alimentària. El mateix passava amb els innuit, esquimals 
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que habiten el cercle polar Àrtic. Caldria demanar-se si 
tots aquests canvis han estat sempre positius. Fins i tot el 
consum de productes d'origen tropical en les àrees tem
perades, només ha esdevingut realment possible i normal 
quan els problemes de transport a causa de les distàncies 
llargues han pogut ser superats pel desenvolupament tec
nològic: transport aeri o transport marítim o terrestre 
amb cambres frigorífiques i controlades. En el camp de 
les formes de consum, és més difícil d'assenyalar amb 
precisió la influència del medi ambient físic, tot i que 
d'entrada no es pot descartar totalment. Caldria estu
diar les possibles relacions entre les diverses formes de 
conservació dels aliments i el clima o els recursos naturals 
disponibles: sal, oli, fum, exposició al sol per a l'asseca
ment, ... Però de manera semblant al que s'ha dit en 
relació a la producció alimentària, els determinants natu
rals dels espais i formes de consum es poden en gran 
part superar pel desenvolupament tècnica-cultural: la 
manca de sal o espècies per a la conservació pot ser miti
gada pel comerç; la putrefacció dels aliments càrnies i 
làctics en raó de la seva constitució biològica pot ser atu
rada o retardada per mitjà del fred o de la conversió en 
formatges o embotits. Encara que sigui obvi, no pot obli
dar-se el fet que el primer condicionant natural dels pai
satges alimentaris és el mateix ésser humà en la seva cons
titució física-biològica, ja que les seves necessitats 
nutricionals determinen en gran part la producció ali
mentària i els aliments consumits. Però també en aquest 
cas el determinisme ha estat modificat pel desenvolupa
ment tècnic i cultural. Per exemple, el fet que el consum 
de cereals, tot i no estar inscrit en el codi genètic originari 
de l'Homo sapiens sapiens, ha estat possible gràcies a la 
seva cocció, que en facilita la digestió i assimilació, ni que 
sigui parcial, la qual en estat cru seria del tot impossible 
(BURGER, G.C., 1988). Cal veure, doncs, el paper que 
tenen els diferents elements de la societat humana en la 
configuració dels paisatges alimentaris, tot tenint en 
compte que, malgrat que s'analitzen per separat, hi ha 
fortes interrelacions entre ells, amb influències mútues, 
no sempre fàcilment detectables. 

La població humana, en la seva densitat territorial, la 
seva estructura interna, el seu tipus d'assentament i la 
seva dinàmica, és un condicionant molt important del 
paisatge alimentari com a tal. Un augment de la densitat 
de població pot provocar tant una escassetat d'aliments 
com el desenvolupament de diverses tècniques destinades 
a fer augmentar la producció, que en alguns casos pot 
arribar a ser fins i tot més abundant per càpita que en 
l' etapa anterior al creixement demogràfic. Al mateix 
temps, les grans aglomeracions de població tendeixen a 
fer créixer la diversificació i especialització dels tipus de 
comerç alimentari, així com de l'oferta del sector de la 
restauració. L'estructura interna de la població, tant en la 
distribució per edats com en la distribució econòmica, 

pot modificar i afectar el paisatge alimentari. Una major 
proporció d'infants pot portar a un augment de la pro
ducció d'un cert tipus d' aliments làctics, així com una 
major proporció de professions liberals i del sector ter
ciari a certes àrees centrals de les ciutats pot implicar un 
augment dels restaurants de menjar ràpid. El tipus 
d'assentament i ocupació de l'espai també té una influèn
cia enorme. A moltes ciutats nord-americanes i europe
es occidentals, en les que l'assentament és de caràcter 
unifamiliar, la compra dels productes alimentaris es rea
litza en els grans centres comercials de l'extraradi de la 
ciutat, l'accés als quals és per força motoritzat. Això con
trasta, per exemple, amb moltes ciutats mediterrànies 
com Barcelona, on un assentament de caràcter dens per
met l'existència de més de quaranta mercats municipals, 
o com un gran nombre de ciutats nord-africanes, en les 
que el mercat és el centre principal de compra d'aliments. 
Quan la població es troba concentrada en el seu assenta
ment, per tal de poder solucionar els problemes de sub
sistència alimentària se solen desenvolupar, a més de les 
tècniques de cultiu, les xarxes de distribució i comercia
lització alimentària, per tal d'importar productes exte
riors a l'àrea en qüestió. Tota ciutat moderna, i tota la 
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Foto 5: Els mercats periòdics han aplegat tradic ionalment la funció comercia l i una impo rtant funció cultural (Foto: Rambol) 

societat ja avui, té necessitat d'una bona xarxa de distri
bució i comercialització alimentària, que s'encarrega de 
fer arribar els aliments de procedències més o menys 
llunyanes, i quasi mai de l'hinterland mateix de la ciutat. 
Tota modificació demogràfica important en un territori 
determinat, comporta canvis i modificacions en el seu 
paisatge alimentari (LIVI-BACCI, M., 1987). 

Un altre element configurador i modificador del pai
satge alimentari és el tècnic o tecnològic. Ja abans de 
l'aparició de l'Homo sapiens sapiens, els nostres avant
passats s'havien servit de tècniques diverses per tal d'aug
mentar i diversificar el nombre d'aliments consumits. 
Això fou així especialment pel que fa referència a la caça. 
El desenvolupament d'armes i tècniques va permetre la 
caça d'animals més grans que l'home, cosa impensable en 
un estat natural, sense cap instrument ni tipus d' organit
zació col·lectiva. El pas del Paleolític al Neolític fou pos
sible gràcies a l'existència d'una capacitat tècnica que va 
permetre l'inici de l'agricultura, junt amb els coneixe
ments acumulats en el llarg període prehistòric en relació 
amb les plantes i animals comestibles. L'agricultura i la 
ramaderia foren les dues grans primeres aplicacions tèc
niques que incidiren en el nombre i diversitat dels ali-
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ments disponibles. Des d'aquell llunyà moment fins a 
l'actualitat, la incidència tecnològica en la configuració i 
transformació dels paisatges alimentaris ha estat constant 
i creixent. En un primer període, la transformació més 
important fou la que es produí en el tipus, quantitat i 
periodicitat dels aliments. Cal assenyalar especialment 
el consum de cereals en gran quantitat, cosa inèdita fins 
aquell moment, que solucionà el problema de l'escasse
tat estacional, ja que la seva conservació era molt fàcil de 
dur a terme. Aquestes modif1cacions en el tipus, quanti
tat i periodicitat, foren les que possibilitaren també 
l'expansió de la humanitat més enllà dels seus nínxols 
ecològics originaris. Tot aquest primer període transfor
mador del paisatge alimentari a causa de l'agricultura i la 
ramaderia, va durar fins a l'Edat Moderna, multiplicant
se les tècniques de cultiu, de regadiu i de cria d'animals. 
Quan es va iniciar l'era dels grans descobriments, a finals 
de l'fJat Mitjana, foren les noves tècniques de navegació 
i transport les que vingueren a modificar i transformar el 
paisatge alimentari d'una manera preeminent. La taula 
europea es va enriquir dels aliments portats d'altres 
terres, sobretot els d'Amèrica; aquest procés ja s'havia 
iniciat feia temps (espècies, cafè) i fou relativament lenta 
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la difusió dels nous productes avui habituals (blat de 
moro, patates). La Revolució Industrial marcà un canvi 
històric de la influència de la tecnologia en la modificació 
dels paisatges alimentaris com en tants d'altres camps. 
Amb l'aplicació del principi de màxima productivitat a la 
producció agrària i ramadera, i la integració progressiva 
de la producció alimentària en l'àmbit de les activitats 
econòmiques, s'inicià un procés creixent d'intervenció 
tecnològica. En l'àmbit de la producció, s'observà un 
augment en la utilització dels adobs, que ha esdevingut 
particularment important a partir del segle XX amb els 
adobs de síntesi química, derivats majoritàriament del 
petroli, així com dels diferents productes fitosanitaris. 
Això ha comportat un augment dels productes disponi
bles en el mercat, tot i que la seva qualitat nutritiva, com 
s'està demostrant per diferents estudis dels darrers anys, 
és molt sovint menor, a part dels problemes de salut físi
ca per als consumidors, a causa de la contaminació pro
vocada pels diferents productes utilitzats en la producció 
agrària i ramadera (BALFOUR, E.B., 1985). També cal 
assenyalar en l'àmbit dels productes consumits l'aparició 
dels híbrids, especialment en el camp de la producció 
agrícola, no tant amb l'objectiu d'oferir un producte de 
millor qualitat, sinó un producte molt més rendible a 
nivell econòmic. Això ha comportat la desaparició en el 
mercat, i fins i tot a nivell biològic, de moltes varietats de 
plantes que han estat considerades com poc productives, 
tot i que molt sovint el seu valor nutritiu fos més elevat 
i la seva adaptació ecològica molt més bona (LAPPE, F.M., 
1988). Però, a partir de la Revolució Industrial, les tec
nologies que modificaren els paisatges alimentaris no 
foren aplicades només en l'àmbit de la producció dels ali
ments consumits, sinó que ho foren també en el del 
transport i de la conservació. La possibilitat d'un trans
port cada cop més ràpid i eficient ha permès disposar de 
productes d'arreu, que en cas contrari haurien estat con
siderats com quelcom d'exòtic i extraordinari: plàtans, 
taronges, alvocats i altres productes tropicals a països de 
climes temperats i freds; peix i marisc a àrees allunyades 
de la mar. El transport ha comportat una diversificació 
dels productes de molts paisatges alimentaris, però a vol
tes també ha representat un empobriment, quan els inte
ressos econòmics i polítics han pres un pes i una influèn
cia desmesurats. Hi ha així casos en els que la producció 
local es troba en competència amb produccions forànies: 
taronges del Marroc als Països Catalans, be congelat de 
Nova Zelanda a la Gran Bretanya, patates franceses a 
Espanya, mantega holandesa al Sud d'Europa, ... Si bé 
alguns casos es poden explicar per una diferència ck qua
litat remarcable, que en justifica l'exportació-importació, 
en la majoria dels casos la introducció de producció forà
nia provinent de lluny només es pot justificar per inte
ressos econòmics i polítics, com més endavant es veurà. 
A més, la influència tècnica i tecnològica no es limita tan 

sols al nombre, diversitat i qualitat dels aliments dispo
nibles, sinó que afecta també les formes de conservació i 
preparació. Des dels seus inicis, la Humanitat s'ha preo
cupat de la conservació dels aliments per tal de poder-ne 
disposar en períodes d'escassetat, o en àrees on era més 
difícil trobar-los, quan l'home encara no s'havia conver
tit en sedentari. La transformació mitjançant el foc fou la 
primera forma que utilitzà per tal de conservar els ali
ments més enllà del període normal biològic. Aquesta 
tècnica de conservació s'ha anat perfeccionant i modifi
cant a través de la història, amb la producció de diferents 
conserves a partir de l'escalfament i/o ebullició de l'ali
ment en qüestió. La possibilitat de disposar d'envasos en 
gran quantitat, gràcies a la producció industrial, va pro
vocar el pas de la conserva de l'àmbit domèstic a l'àmbit 
comercial, ampliant d'aquesta manera la quantitat i el 
nombre dels aliments comercialitzats en els circuits de 
producció. L'assecament, ja fos per l'escalfor del sol o pel 
foc, fou una altra de les tècniques de conservació que 
s'utilitzà en primer lloc, i que persisteix fins a l'actualitat 
aplicada a diferents tipus d'aliments: peix, carn, fruites, 
llegums. Posteriorment s'introduí, cap a finals de l'Edat 
Mitjana, la utilització de diferents espècies destinades a la 
conservació alimentària. La conservació pel fred, que es 
venia utilitzant d'una manera restringida a les àrees amb 
innivació hivernal que disposaven de sistemes de con
servació de la neu o a àrees sense innivació però amb 
tècniques artesanals de conservació en fresc, es féu exten
siva a altres àrees, gràcies a la Revolució Industrial. Això 
fou possible per la possibilitat de produir fred d'una 
manera artificial, que en un primer moment s'aplicà a 
un nivell industrial. Això va permetre que la conservació 
dels aliments frescos fos més llarga, possibilitant al mateix 
temps que el seu emmagatzemament fos més gran i pro
longat. D'aquesta manera, les àrees geogràfiques allu
nyades dels centres productius d'alguns tipus d'aliments, 
van començar a poder consumir-los d'una forma força 
fresca. Fou el cas de les àrees allunyades de la mar, que 
sols podien consumir peix d'aigua dolça, de producció 
molt limitada, o assecat o en conserva, però rarament 
peix fresc de la mar. La conservació pel fred va modificar 
profundament el sistema distributiu dels aliments, aug
mentant tant la quantitat dels estocs comercialitzats com 
la diversitat dels aliments. La invenció de les neveres 
elèctriques simplificà la tasca de la conservació pel fred a 
nivell domèstic i al mateix temps va modificar els hàbits 
de compra. Fins no fa gaires anys, encara era habitual a 
Catalunya la utilització de neveres que funcionaven amb 
barres de gel, que calia anar a comprar o esperar que el 
camió repartidor les portés a casa. La freqüència de les 
anades al mercat o a la botiga, en molts casos s'ha reduït, 
pel fet que hom pot conservar per més temps els ali
ments a casa, sobretot amb la introducció dels aliments 
congelats. Darrerament han sorgit noves tècniques de 

R .C.G. n° 18 • juny 1992 • volum VII 



conservació, el millorament de la congelació per liofilit
zació, o la radiació, que comença a ser aplicada a diferents 
països, però que sembla que pot comportar seriosos pro
blemes de salut per a les persones que consumeixen els 
aliments que han rebut aquest tipus de tractament. La 
tecnologia ha provocat la modificació i transformació 
dels paisatges alimentaris en tots els seus nivells de pro
ducció, distribució i consum, representant un element 
important en el camí d'emancipació de la humanitat, en 
relació al determinisme físic, en la seva alimentació. 

Un altre element important en la configuració dels 
paisatges alimentaris és la dimensió econòmica, que ha 
pres progressivament importància com a determinant de 
la realitat humana. L'alimentació ha entrat paulatina
ment, en totes les seves dimensions, en l'esfera de les 
activitats econòmiques, perdent a la llarga la seva auto
nomia. No són tant les necessitats alimentàries les que 
determinen l'organització econòmica de la producció, 
distribució i consum d'aliments, com les necessitats de 
l' economia industrial d'acumulació. La producció i dis
tribució d'aliments han passat a ser considerades peces 
del sistema econòmic, sense autonomia pròpia, supedi
tades als interessos de la dinàmica econòmica de pro
ducció i acumulació. D'aquesta manera, la producció i la 
distribució alimentàries no són orientades primàriament 
vers les necessitats en elles mateixes, sinó vers la rendi
bilitat econòmica, o millor dit, crematística. Això no sig
nifica la total desaparició de la necessitat alimentària com 
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Foto 6: El fast-food ha estat una 
moda america na q ue 
s' ha difós recentment 
arreu 

(Foto: C. Carn•ras) 

a determinant de la producció i comercialització ali
mentàries, sinó la seva supeditació a les necessitats del sis
tema econòmic, tant a nivell regional com nacional i 
internacional. En cas de conflicte d'interessos, són les 
necessitats del sistema econòmic les que orienten la pro
ducció i la distribució d'aliments. La influència del siste
ma econòmic en la configuració del paisatge alimentari es 
pot dur a terme per diversos canals; un dels més impor
tants és el representat per la indústria agroalimentària, la 
qual imposa les orientacions a seguir en la producció, 
transformació i distribució d'aliments, a partir del seu 
control. Aquestes orientacions molt sovint entren en 
conflicte amb les necessitats reals de nutrició d'impor
tants grups de població, com és el cas de molts països de 
l'anomenat Tercer Món. Moltes de les deficiències ali
mentàries que s'hi pateixen són el resultat directe dels 
canvis introduïts pels monopolis agroalimentaris en la 
producció i distribució alimentàries. Es produeixen ali
ments, molts cops d'alt preu i escàs poder nutritiu, per a 
l'exportació, i es deixa de produir una gran part dels ali
ments importants per a la població autòctona, fet que 
obliga a una importació d'aliments costosa pecuniària
ment i que comporta un nou imperialisme econòmic. 
Són diversos els autors que han estudiat aquest tema de 
la dependència alimentària de les àrees del Tercer Món a 
causa de les activitats econòmiques de les grans empreses 
agroalimentàries (BENNET, J. I G EORGE, S., 1988; W ATTS, 
M., 1983; WATTS, M., 1982). Però hi ha altres canals 
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d'influència de l'esfera econòmica; organitzacions inter
nacionals com el Banc Mundial, l'OCDE, la CEE, o la 
FAO determinen les orientacions en matèria de produc
ció i distribució d'aliments, mitjançant directives i polí
tiques globals a la influència de les quals les àrees geogrà
fiques concernides difícilment poden sostreure's. 
Aquestes polítiques econòmiques consideren primor
dialment la producció alimentària com una activitat 
econòmica, més que com una activitat de subsistència. 
Però a nivell econòmic cal considerar també el fet que la 
capacitat adquisitiva d'una població determinada és un 
element determinant en un paisatge alimentari; com més 
baixa és, menys presents són en el mercat els productes 
no essencials i de luxe, menys desenvolupada és la xarxa 
de restauració, i més possibilitats hi ha de desenvolupa
ment de sistemes alternatius de producció i comercialit
zació d'aliments (producció familiar per a l'autoconsum, 
serveis de "sopes populars", restaurants a baix preu per 
a indigents i aturats, aprofitament d'excedents de les 
empreses de transformació alimentària, ... ). Una crisi 
econòmica generalitzada limita l'accés a l'alimentació, 
tant per manca de disponibilitat de productes, com per 
manca de capacitat adquisitiva de la població. Això reper
cuteix en la producció i la distribució, les quals poden 
reduir-se i limitar-se als productes més bàsics i assequi
bles per al consumidor, tot esperant una situació més 
favorable per a reprendre la diversificació. Tota la xarxa 
de distribució alimentària es veu afectada en cas de crisi 
econòmica generalitzada: tancament d'establiments, rees
tructuració de les cadenes de botigues, ... L'estudi de la 
influència de l'economia en la configuració dels paisatges 
alimentaris ha de considerar els canvis provocats en el 
tipus, la quantitat i la qualitat nutritiva dels aliments con
sumits, i en la seva procedència; també ha de preguntar
se per les transformacions produïdes en la producció ali
mentària, en el tipus, quantitat i qualitat nutritiva dels 
aliments, així com en la seva destinació; ha de considerar 
els canvis introduïts en la relació entre el consum i la 
producció en una àrea determinada; i, a nivell distributiu 
i de comercialització, ha de preguntar-se per les trans
formacions provocades en la xarxa de distribució ali
mentària, tant en la seva distribució espacial com en la 
seva integració econòmica. 

La dimensió política del sistema alimentari és un altre 
element important que intervé en la configuració dels 
paisatges alimentaris, en combinació molt estreta amb la 
dimensió econòmica, actuant a tres nivells: el regional, el 
nacional-estatal i l'internacional. Els mitjans d'intervenció 
directa en el paisatge alimentari poden ser molt diversos: 
organització dels usos del sòl, subvencions i crèdits per a 
la producció alimentària, polítiques d'exportació i impor
tació d'aliments, normatives en la producció d'aliments, 
normatives en relació a la distribució alimentària, racio
nament alimentari, propaganda directa i indirecta del con-

sum de determinats productes, ... L'orientació d'aquests 
mitjans està en estreta relació amb la situació política 
d'un territori: situació política interna del país (ARMS
TRONG, W., OsTIGUY, P. I AGUIRRE, P., 1987), situació 
geopolítica del territori en qüestió i pertinença a alguna 
organització internacional. Un element derivat directa
ment de la realitat política, i també de l'econòmica, és el de 
la guerra. Amb la guerra els paisatges alimentaris experi
menten transformacions profundes a tots els nivells; el 
consum s'enfronta ràpidament amb l'escassetat i manca de 
varietat dels aliments; la producció queda afectada en les 
seves mateixes bases materials, i la distribució esdevé difí
cil, per la manca de productes a comercialitzar, la des
trucció de les infrastructures necessàries i la perillositat de 
la situació en general. 

Un darrer element que cal tenir en compte en la 
gènesi i configuració dels paisatges alimentaris, i que 
massa sovint és deixat de banda o considerat poc impor
tant, és el referent als valors i creences culturals relacio
nats amb l'alimentació. L'antropologia cultural, des de 
sempre i sobretot en els darrers quinze anys, s'ha inte
ressat pels sistemes de valors relacionats amb el consum 
alimentari (GARINE, I. DE, 1976, 1979, 1987; LÉVI
STRAUSS, C., 1964 ). L'elecció dels aliments a consumir no 
es realitza tan sols segons la seva capacitat nutritiva físi
co-biològica, sinó també segons el seu simbolisme i vàlua 
específica a l'interior d'un sistema de valors determinat. 
Les religions, amb les interdiccions i restriccions alimen
tàries, poden arribar a condicionar el consum alimentari 
considerablement. Tal i com Peter Hagget planteja 
(HAGGET, P., 1988), el fet que hi hagi 312 milions de 
budistes la majoria dels quals són vegetarians, 663 milions 
d'hindús que no mengen ni bou ni vedella, 881 milions de 
musulmans i 18 milions de jueus que no mengen porc té 
una influència molt gran en la configuració dels paisatges 
alimentaris en els que aquestes religions tenen una forta 
implantació. e 1 tenir en compte el fet que molts dels 
hàbits i eleccions alimentàries es troben implantats en 
poblacions i cultures de manera històrica. D'aquesta 
manera els aliments prenen un contingut simbòlic deter
minat, així com els rituals lligats a la seva preparació i 
consum, que en el seu conjunt s'insereix en un complex 
cultural més ampli. L'alimentació fast-food comporta 
una càrrega simbòlica d'identificació amb un estil de vida 
nord-americà, que, malgrat la capacitat seductiva que té 
en altres àrees geogràfiques, mai no representarà el mateix 
per als no-nord-americans. En moltes cultures africanes 
l'aliment cru és rebutjat, pel fet que és considerat com un 
menjar per a salvatges. Les relacions familiars i d'amistat 
en el marc de moltes cultures es canalitzen molt sovint a 
través del menjar, tant en relació a aliments concrets com 
en les tècniques de preparació i presentació. És difícil 
imaginar un sopar de família a Haiti en el que s'hagi enca
rregat el menjar al restaurant fast-food de la cantonada, fet 
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habitual a Nord-Amèrica. A on també és normal comprar 
un be congelat de Nova Zelanda per preparar un sopar de 
Nadal, fet que difícilment es produirà a d'altres cultures, 
malgrat disposar de la capacitat per a fer-ho, ja que no serà 
considerat com un aliment de qualitat. 

Repercussions dels paisatges alimentaris 
Però un paisatge alimentari, a part d'estar influenciat 

per diferents elements en la seva constitució i configura
ció, comporta per ell mateix una sèrie de repercussions a 
diferents àmbits de la realitat. La geografia de l'alimen
tació ha de poder identificar aquestes repercussions, per 
tal que, en els casos que no siguin favorables i positives, 
pugui proposar camins i orientacions alternatives. 
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Foto 7: Algunes administra
cions, com la de Bar
celo na, han desenvolu
pat polítiques per tal de 
mantenir vius els seus 
mercats pop u lars 

(Foto:]. Ruiz ) 

Un dels àmbits en els que un determinat paisatge 
alimentari té una repercussió directa és el de la salut físi
ca; aquesta influència, evidentment, es canalitza a través 
dels aliments consumits. La quantitat, diversitat i quali
tat d'aquests té una repercussió directa en la salut huma
na. Cal pensar que, a més de les malalties i afeccions 
directament relacionades amb unes dietes o aliments 
determinats, ja sigui per deficiència o per abús (certs càn
cers, afeccions càrdio-vasculars, raquitisme), hi ha d'altres 
malalties i afeccions en les que la influència alimentària, 
tot i que indirecta, és important (malalties infeccioses, 
SIDA, esterilitat). La geografia de l'alimentació ha 
d'intentar establir una relació entre la localització espa
cial de certes malalties i règims alimentaris concrets. Però 
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la identificació dels aliments consumits és insuficient, ja 
que cal veure quina és la seva qualitat nutritiva; en aquest 
sentit és molt important de delimitar la seva procedència, 
per tal de saber quin ha estat el seu procés de producció. 
Aliments contaminats per plaguicides i altres productes 
fitosanitaris poden provocar afeccions greus a grups de 
població considerables (AUBERT, C., 1970). L'exemple 
espanyol de l'anomenda epidèmia de l'oli de colza és 
molt clar en aquest sentit. No es pot deixar de banda 
tampoc la influència dels additius afegits a molts ali
ments, per a conservar-los, colorar-los o modificar-ne el 
sabor. Caldrà també incloure-hi, com a elements d'ànà
lisi, els sistemes de conservació i preparació dels aliments, 
ja que darrerament s'ha començat a evidenciar una rela
ció directa entre la qualitat nutritiva d'aquests i les tèc
niques utilitzades en la seva conservació i preparació. 
Hom sap, per exemple, que els aliments frescos són molt 
més nutritius que aquells que han estat sotmesos a algun 
tipus de procés de conservació (BURGER, G.C., 1988), i 
que algunes tècniques de conservació, com els salats i 
els fumats, poden ser la causa de malalties greus. Aquesta 
anàlisi de la influència d'un paisatge alimentari determi
nat en la salut, a més de dur-se a terme en relació a la 
població que viu a l'interior d'aquest paisatge, cal que 
sigui realitzada en relació a poblacions allunyades, però 
que en reben en molts casos les conseqüències. És el cas de 
tantes poblacions de països del Tercer Món, que pateixen 
fam i deficiències alimentàries, en gran part degut als 
canvis introduïts en la seva agricultura per part de les 
empreses agroalimentàries transnacionals, per tal de satis
fer les exigències de les poblacions dels països desenvo
lupats. Com ho expressa molt bé un pagès de Costa Rica, 
en relació a l'expansió dels camps de pasturatge per a la 
producció de carn destinada a les empreses de restaura
ció f ast-food: "Hem de marxar d'on s'instaHen els grans 
camps per a pasturatges de ramats, ja que hi arriba la 
fam" ( GRAFE, CH., H ELLER, P. I PATER, S., 1988). 

Un altre àmbit en el que el paisatge alimentari té una 
repercussió i una influència directes, és la conservació o 
destrucció del medi natural; aquesta influència es mani
festa essencialment a través de la producció alimentària. 
Si aquesta es troba integrada als cicles i ecosistemes natu
rals, l'equilibri pot mantenir-se i la destrucció s'evitarà. 
Però en molts casos, s'utilitzen mètodes i tècniques de 
producció alimentària que tenen conseqüències negatives 
en l'equilibri natural: plaguicides, herbicides, adobs de 
síntesi química, desequilibri de cultius, híbrids que 
redueixen la varietat vegetal i que es troben menys adap
tats a l'entorn ecològic, maquinària pesada que compac
ta els sòls, expansió dels cultius a expenses de la massa 
forestal a causa d'haver esgotat els sòls per una explota
ció excessiva, etc. Hi ha paisatges alimentaris caracterit
zats per una producció que ha exigit la destrucció del 
medi natural per tal d'esdevenir possible; també en aquest 

Foto 2: El mercat de la Soqueria de Barce lona és el més simbò lic dels mercats municipals de 
la ciutat 

cas l'exemple paradigmàtic, encara que no l'únic, el repre
senta la restauració fast-food, com se'n deriva de les 
paraules d' Alexander Bonilla, geòleg de Costa Rica: 
"Cada any es destrueixen entre 50 000 i 70 000 hectàrees 
de bosc per a estendre la ramaderia, ja que la carn s'expor
ta vers el mercat de l'hamburguesa" (GRAFE, CH., 
HELLER, P. I PATER, S., 1988). Cal veure, des de la geo
grafia de l'alimentació, els efectes que els diferents pai
satges alimentaris tenen en el medi natural, ja sigui el dels 
mateixos territoris en els que s'inscriuen, o el de territoris 
allunyats, però en els que es produeixen els aliments. 

S'ha dit que els elements culturals i religiosos tenen 
un influència important en la configuració dels paisatges 
alimentaris, però cal assenyalar al mateix temps que 
aquests poden influenciar la cultura i la religió. En el 
cristianisme catòlic, la quaresma, època d'abstinència i 
penitència, coincidia en èpoques no massa llunyanes amb 
el període de l'any en el que hi havia una escassetat crò
nica, ja que les reserves de l'hivern s'havien esgotat o 
disminuït considerablement, i les terres encara no havien 
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començat el nou cicle productiu. Un paisatge alimentari 
que en el seu àmbit distributiu hagi abandonat els mercats 
públics i les botigues pels supermercats, haurà eliminat al 
mateix temps un àmbit de relació i comunicació social 
molt important. La incorporació de restaurants ètnics a 
les ciutats pot influir en la percepció que hom té de les 
cultures a les quals pertanyen. La proliferació de restau
rants gastronòmics pot influir en l'abandonament de la 
llar per als menjars de família. En moltes cultures tradi
cionals, les modificacions introduïdes a nivell d'aliments 
consumits i de tècniques i maneres de preparació, pro
voquen una modificació en els rituals lligats a l'alimen
tació. El valor sagrat i simbòlic lligat al menjar, en molts 
casos desapareix, com per exemple en el cas dels indis 
d'Amèrica del Nord. Difícilment es pot celebrar una 
cerimònia religiosa amb rituals alimentaris, amb Coca
Cola, patates xips i menjars preparats, en la producció i 
preparació dels quals cap de les persones presents no hi 
ha intervingut. L'alimentació és un sistema de comuni
cació social i interpersonal, i un sistema d'identificació 
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cultural; per tant, la modificació del paisatge alimentari, 
especialment en els aliments consumits i els espais de 
consum, provoca una modificació en ambdós sistemes 
(DOUGLAS, M., 1982; FISCHLER, C., 1985). Per l'alimen
tació les cultures es relacionen amb el passat i el medi 
natural d'on provenen els aliments; quan es trenca la tra
dició alimentària i gastronòmica, molt sovint també es 
trenca la relació amb el propi passat i el medi natural. 

Un esbós metodològic 
A nivell metodològic, el primer que cal tenir en 

compte, és que la geografia de l'alimentació ha de treba
llar basant-se en una doble dimensió espàcio-temporal. 
La introducció de l'element temporal no ha de significar 
pas la pretensió de fer història de l'alimentació des de la 
geografia; sinó la integració de les dades històriques que 
han intervingut en la formació i configuració d'un pai
satge alimentari, ja que les forces modeladores d'un pai
satge alimentari actuen en una perspectiva temporal. 
L'estudi de l'evolució del paisatge alimentari ha de ser 
integrat en la perspectiva de la geografia de l'alimentació, 
per tal de poder comprendre millor la seva configuració 
actual. 

Un segon element a considerar a nivell metodològic 
és el de la utilització de diferents escales. Com en altres 
branques de la geografia, en aquest cas també s'ofereix 
l'oportunitat d'utilitzar diferents escales en l'estudi del 
paisatge alimentari. Segons l'escala utilitzada, els ele
ments a estudiar o la profunditat de l'anàlisi variaran; si 
hom vol estudiar la xarxa de restauració, l'escala urbana 
o la regional són molt més útils i fiables en els resultats 
que una escala supraregional o estatal, on l'anàlisi corre 
el perill de ser superficial i poc fiable; en canvi, si s'ana
litza el sistema de producció-transformació-distribució 
agroalimentària en la seva globalitat, l'escala supraregio
nal i l' escala estatal són molt més útils que no pas la 
urbana i la regional. Si el que interessa és comparar les 
diferències de consum en relació a aliments determinats, 
caldrà una escala gran, que en els seus límits estarà con
dicionada per les fonts d'informació. Potser és difícil 
realitzar un estudi d'aquest tipus prenent com a àrea la 
ciutat de Barcelona, ja que seria difícil de detectar les 
diferències de consum, no tant per la seva inexistència 
com per la dificultat d'obtenir informació fiable en aquest 
sentit. En canvi, prendre Catalunya com a àrea d'estudi 
és quelcom de factible, ja que és més fàcil de produir la 
informació, ni que sigui de manera indirecta: comparació 
de les botigues especialitzades d'alimentació, estudi de les 
diferents tradicions gastronòmiques, influència de la pro
ducció autòctona en l'alimentació de la regió. Estudiar la 
diferència en el consum de blat entre el Baix Llobregat i 
la Garrotxa pot ser inútil, però no ho serà tant fer-ho 
entre Catalunya i la comunitat autònoma de Castella-la 
Manxa, ja que les tradicions gastronòmiques, l'estructu-
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ra sòcio-econòmica i la situació geogràfica són força dife
rents. La comparació del consum de determinats ali
ments es presta més fàcilment a una anàlisi a petita esca
la, ja que les diferències són més grans. El consum d'arròs 
és força diferent entre la Xina i Espanya o entre Àsia i 
Europa. Quelcom de semblant passa amb les tècniques 
de conservació, tot i que en aquest cas a voltes poden 
detectar-se'n d'específiques d'un àmbit molt concret. Les 
tècniques de preparació dels aliments, malgrat la unifor
mització de les darreres dècades, es poden estudiar a 
escales força grans, que en el cas de Catalunya corres
pondrien possiblement a les comarques. L'elecció de 
l'escala està en funció tant de l'element del paisatge ali
mentari que hom es proposa estudiar, com de la dispo
nibilitat de fonts informatives. 

L'anàlisi sistèmica ha de ser l'orientació que la geo
grafia de l'alimentació ha de prendre per tal d'analitzar 
en profunditat l'alimentació en el marc d'un territori 
concret; a més, l'anàlisi sistèmica, com a quadre refe
rencial general, permet la utilització de diferentes anàli
sis, segons l'element que hom estudiï. En aquest sentit, 
les tres possibles anàlisis proposades per Peter Hagget a 
la ciència geogràfica (espacial, ecològica i regional) 
(HAGGET, P., 1988) són vàlides per a la geografia de 
l'alimentació. L'anàlisi espacial permet l'estudi de varia
bles precises i la comparació de les seves diferències en 
diverses àrees, tot intentant explicar els motius de les dis
paritats. L'anàlisi ecològica serveix per a fer entrar en 
relació les variables humanes i les del medi natural, en el 
marc d'una àrea geogràfica determinada. L'anàlisi regio
nal, resultant de la combinació de les dues anteriors, 
permet d'identificar i delimitar unitats regionals, en les 
que el paisatge alimentari presenti una certa unitat i con
tinuïtat. Si el que es vol és estudiar el paisatge alimenta
ri en tots els seus elements d'una manera global, és 
aquesta anàlisi la que convindrà. 

Un element metodològic que és de gran ajut per al 
desenvolupament de la geografia de l'alimentació, és l'ela
boració de models operatius d'anàlisi del paisatge ali
mentari. Aquests models haurien de possibilitar la clas
sificació a partir de les diferents variables constitutives; en 
aquest sentit, hom podria parlar de paisatges alimentaris 
dependents quan la proporció d'aliments importats per al 
consum és superior a la dels produïts al propi territori, 
com és el cas de totes les grans concentracions urbanes; 
i de paisatges alimentaris autònoms quan la producció del 
territori en qüestió és la que assegura en la major part el 
consum alimentari. Al mateix temps es podria parlar de 
paisatges alimentaris exportadors per definir aquells terri
toris en els que una gran part de la producció alimentà
ria és destinada a l'exportació, fora del territori en qües
tió. A nivell de distribució alimentària, es podria parlar, 
per exemple, de restauració ètnica a nivell urbà, per defi
nir una forta presència de restaurants amb cuina de paï-

sos i àrees estrangeres, o del "passeig de la caloria"' per 
definir els carrers o vies de comunicació en els que hi ha 
una gran concentració de restaurants fast-food. Aquests 
conceptes, i els molts altres possibles, s'haurien de rela
cionar amb uns criteris d'identificació prou clars i preci-

Nota: 

2. El concepte de "passeig de la caloria" ha estat definit per Joel Rouffignat. 
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Foto 8: Els bars i restaurants constitueixen un dels elements clau per a la geografi a de l'alimenÚció (Fo to: Rambo/) 

sos per a ser operatius, establerts a partir de la quantifi
cació dels elements del paisatge alimentari. 

Un darrer element a considerar, a nivell metodològic, 
és el de la cartografia, que pot ser una eina de gran utili
tat per a la representació d'alguns dels elements estu
diats. Serveix tant per a definir i diferenciar àrees de con
sum, en relació a aliments concrets, com per a mostrar les 
àrees d'exportació i importació d'aliments, passant per les 
diferències en la producció alimentària. En relació a la 
producció alimentària, ja hi ha representacions cartogrà
fiques elaborades en el marc de la geografia agrària. Un 
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exemple de la representació cartogràfica aplicada a la 
geografia de l'alimentació es troba en l'atles d' Arlho 
Petters (PETIERS, A., 1990), en el que mostra, a nivell 
mundial, les diferències de consum global d'aliments 
(subalimentats, alimentats i sobrealimentats) i de con
sum de diferents tipus d'aliments (glúcids, proteïnes, 
greixos, carn, ... ). Malgrat que s'ha insistit en la necessi
tat d'un desenvolupament autònom i específic de la geo
grafia de l'alimentació, aquest no es pot dur a terme, 
però, si no és en relació directa amb les altres branques i 
especialitzacions geogràfiques. Destaca, en aquest sentit, 



20 v isions geogràfiques 

Foto 10: El fet alimentari ha constituït fins avui una informació fragmentària dins la geografia tradicio nal (Font: Peters: Atlas del Mundo, pàgs. 138- /39. Editorial Vicens Vives. Barcelona, /991) 
(Foto: ICC) 

Foto 11 : Els reS[aurants "ètnics'"' són cada dia més nombrosos a les ciu tau d'arreu del món, 
fent més complexa la geografia dc l'alimentació local (Foto: C. Carreras) 

la geografia econòmica, amb la que el contacte s'esta
blirà preferencialment a través de la geografia agrària i la 
geografia comercial, per les qüestions referents a la pro
ducció-transformació-distribució. Cal assenyalar també 
la geografia de la població i la geografia física pel que fa 
a aquells elements susceptibles de condicionar i modifi
car un paisatge alimentari. Caldrà també considerar les 
relacions amb la geografia de la salut, en la recerca de 
relacions entre malalties i règims alimentaris. L'aspecte 
que més s'ha desenvolupat de la geografia de l'alimenta
ció és la distribució alimentària, en gran part pel fet que 
hi ha una informació de base, o si més no és fàcil de pro
duir-la. Certament que en els propers anys caldrà pensar 
a desenvolupar estudis i recerques en el camp del consum 
alimentari a mitjana i gran escala, a partir de la producció 
de la informació que en aquests moments manca. 

Data de recepció dc l'original: 02.9 1 
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L'ACCÉS AL MENJAR 
Un enfocament, una perspectiva 

Introducció 
El president Salvador Allende de Xile, 

físic de professió, solia insistir en el fet que 
la desnutrició i la fam tenen tota una sèrie 
d'efectes negatius a part del sofriment físic 
que n'és la conseqüència més immediata
ment observable. Les seves conseqüències 
són a llarg termini; els nens pateixen priva
cions a nivell mental i psicològic, i també a 
nivell físic; aquells que sobreviuen fins 
l'edat adulta són menys capaços de valer-se 
per ells mateixos i portar vides indepen
dents amb dignitat; estan incapacitats pel 
que fa a la seva possibilitat de contribuir en 
llur societat; i, al seu torn, llurs privacions 
són transmeses als seus fills, els quals 
començaran ja a viure amb desavantatges. 

Les ramificacions de la fam són tan 
àmplies com la mateixa societat; en l'esce
nari internacional afecten les relacions 
comercials, polítiques i culturals entre les 
nacions. Reprenent l'anàlisi professional 
d ' Allende, podem veure com hi ha una 
forma de causació acumulativa que es repe
teix: la desnutrició crea les condicions per
què hi hagi encara més privació i accentua, 
per tant, les desigualtats socials, polítiques, 
econòmiques i culturals dins i entre les 
societats. 

Vista així, la qüestió de l'alimentació -la 
seva producció, distribució i consum- és 
la qüestió crucial pel que fa al problema 
del desenvolupament. No ens referim 
només als brots periòdics de morts en 
massa per fam que se succeeixen amb una 
freqüència creixent a les àrees de fam 
d'Àfrica i Àsia. Aquests són els extrems 
espaordidors d'un fenomen que és menys 
espectacular, menys evident, però que 
s'enduu anualment les vides de milions de 
persones i incapacita molts altres milions. 
Les punyents observacions de Richard 
Barnet (1980, 159) que afirmen que "la 
mala alimentació és l'holocaust amagat dels 
nostres dies " no són una exageració; tam
poc no ho és el seu agut criticisme sobre el 
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fet que hi ha una conspiració internacional 
de silenci sobre l'avanç progressiu de la fam 
crònica. 

Tal com Griffin i Khan (1977) han de
mostrat, els canvis econòmics, socials i tèc
nics estan fent augmentar el possible risc al 
Tercer Món. La manca de terra, l'atur, la 
manca d'influència política i econòmica 
(SEN, 1981) porten molta gent a una pobre
sa profunda en la qual són incapaços d'ali
mentar-se satisfactòriament. I, paradoxal
ment, això passa en un món que, en 
l'actualitat, és capaç de proporcionar a to
thom una quantitat suficient d'aliments 
cada dia, encara que només sigui de cereals 
(LAPPE I COLLINS, 1978; GEORGE, 1976). 
La qüestió se centra, en bona part, al vol
tant del problema de si la fam apareix de 
resultes d'una manca física d'aliments dis
ponibles (de l'oferta) -el que els economis
tes es complauen d 'anomenar "demanda 
efectiva"- o bé de la impossibilitat d'obte
nir aliments. Això és tot el que una publi
cació de la FAO tenia a dir respecte de la 
relació d'oferta-demanda el1983: "Es pre
veu que els estocs mundials de cereal aug
mentaran a finals de temporada en 51 
milions de tones, la qual cosa suposarà un 
rècord de 329 milions, ja que s'espera que 
el consum mundial sigui altre cop per sota 
del nivell de producció. Es preveu que gai
rebé la meitat dels estocs seran retinguts a 
Nord-Amèrica" (FAO, 1983). 

Un any després, el diari Mazingira va des
criure un enfrontament entre els Estats Units 
d'Amèrica i la CEE sobre la millor manera 
de "fer front a la saturació del mercat de 
cereals a tot el món que es produirà a finals 
d'aquest any". El director general d'agricul
tura de la CEE adverteix sobre la "perillosa 
perspectiva d'un mercat mundial en estanca
ment unit a collites rècord en els principals 
països exportadors" (1984, pàg. 9). 

Això no és cap revelació sorprenent, 
malgrat algunes reivindicacions que insis
teixen en el fet que el creixement demogrà-

fic ha superat la capacitat de l'agricultura 
d'alimentar la població. L'output agrícola 
ha continuat augmentant en la majoria de 
països en conjunt i per càpita; això és cert, 
tant pel que fa als països del Tercer Món 
com als països industrialitzats. Així, als 
Estats Units d'Amèrica s'han portat a 
terme polítiques agrícoles orientades a 
convèncer els agricultors que deixessin els 
seus camps sense llaurar. La Política 
Agrícola Comuna (PAC) de la Comunitat 
Europea s'ha enfrontat a excessos de pro
ducció ben incòmodes -llacs de llet i mun
tanyes de mantega- i la CEE s'ha vist 
forçada a introduir quotes de producció 
restrictives. 

La contradicció entre capacitat de pro
ducció i accés limitat no ha escapat a l'aten
ció dels planificadors del desenvolupament, 
dels teòrics de la política i dels teòrics en 
general. Regularment apareixen estudis que 
tracten d'agricultura comercial a gran esca
la, pagesos productors, reforma agrària, 
propietat i ús de terres, i impacte ambiental; 
s'examina la distribució, el màrqueting i les 
xarxes de transport; s'avaluen els hàbits de 
consum i els nivells dietètics; s'analitzen 
les polítiques governamentals pel que fa als 
preus dels aliments, subsidis, crèdits i 
incentius; i s'escruten atentament les ope
racions de l'economia mundial, del mercat 
d'aliments, del negoci agrícola i dels bancs 
internacionals. 

Bona part d'aquesta anàlisi, detractora o 
partidària del que es fa, és informativa. Nous 
fets sobre desnutrició, estadístiques sobre 
degradació del medi ambient i la valoració 
d'estratègies governamentals desequilibra
des indiquen fins a quin extrem la situació 
de consum d'aliments en una gran part del 
món s'està agreujant (aquests informes apa
reixen progressivament en major nombre, 
superant així els de caire més optimista). I, 
malgrat tot, sovint ens deixen amb una visió 
parcial de la fam i les malalties que afecten 
els nostres semblants. És talment com si esti-



24 geografia 

guéssim estudiant una fotografia en la qual 
s' hagués ampliat una part per a facilitar 
l'estudi d'un fet particular amb detall. Som 
conscients que hi ha més coses a la fotogra
fia, que l'ampliació no és sinó una part d'un 
tot, les connexions del qual segurament no 
s'han posat en evidència. 

Tal com ha assenyalat David Bohm 
(1982), un físic que escrivia sobre el tema 
dels hologrames, per tal d'entendre el feno
men hem de començar per comprendre el 
tot, per comptes d'intentar de sumar-ne les 
parts. Aquest article té a veure amb aquest 
enfocament, per tal com intenta valorar les 
parts dins del context del tot i establir-ne 
les connexions més explícitament. El fet de 
tractar l'alimentació com un sistema és clau 
per a entendre l'existència de la desnutrició 
i la fam en un món que disposa de provi
sions suficients, si no abundants. Al mateix 
temps, d'aquesta concepció se'n pot derivar 
una actitud política alternativa. 

El tractament sistèmic 
Un sistema alimentari és el conjunt for

mat per tots els elements que uneixen pro
ductors i consumidors. Va des de la pro
ducció fins a l'ecosistema -sòl, topografia, 
clima, recursos hidrogràfics, plantes i ani
mals-, i més enllà fins abastar tractament, 
distribució i consum. També té en compte 
els factors polítics, econòmics, culturals i 
socials que interaccionen amb el medi 
ambient i la tecnologia. 

El tractament sistèmic, per al físic Fritjof 
Capra, està relacionat amb "la necessària 
interrelació i interdependència de tots els 
fenòmens -físics, biològics, psicològics, 
socials i culturals-" (CAPRA, 1982, 265); és 
una manera d'interpretar i connectar siste
mes socials i naturals. Proporciona també el 
marc adient per a construir estratègies i pro
grames que tractin sobre les desigualtats i 
inadequacions dels problemes existents a 
través de "la formulació d'una xarxa de con
ceptes i models intercondicionats" (ibid.). 

Si això sembla més aviat la manera de fer 
d'un generalista i no d'un especialista, és 
potser perquè la majoria de nosaltres hem 
estat educats per a tractar amb parts de sis
temes -biològic o social- i no associar les 
nostres investigacions amb el tot. Estem 
entrenats per a descriure i analitzar qües
tions ben definides i dades que siguin com
patibles amb les disciplines que hem esco
llit. Però sovint ens preocupem molt menys 
per la síntesi -la relació de la nostra pro
blemàtica específica amb d'altres elements 
que ens construeixin la realitat global. 

Algunes de les conseqüències d ' aquest 
reduccionisme apareixen en les ciències 
"dures" i l'enginyeria, on els estudiants 
surten amb una fe total en la investigació i 
pràctica objectives i factuals que no estan 
obstaculitzades per les qüestions no-mesu
rables que hi ha en les ciències socials 
"suaus". Les ciències socials, per la seva 
banda, lluiten per a assolir una mateixa per
cepció de l'objectivitat. Les qüestions nor
matives s'eviten per no-científiques, les 
qüestions qualitatives són quantificades 
sempre que és possible, i s'utilitzen models 
arbitraris basats en el principi del ceteris 
paribus per a proporcionar facsímils de 
societats humanes complexes i canviants 
(això no és per qüestionar la utilització de 
models analítics útils per a aclarir teories, 
sinó per qüestionar la seva acceptació 
automàtica com a substituts de la realitat). 

Les arrels d'aquestes actituds han estat 
cercades al llarg d'una tradició judeo-cris
tiana de més de 2000 anys. Però es poden 
associar encara més clarament amb el sor
giment de l'Era Moderna en la història 
europea. Amb els reptes científics i filosò
fics de Bacon, Galileu, Newton i Descartes, 
una visió del món cada cop més racionalis
ta i mecanicista substituí l'anterior concep
ció orgànica de l'Univers (CAPRA, 1982; 
RIFKIN, 1980). Les revolucions científiques 
i filosòfiques dels segles XVII i XVIII van 
crear el marc -el pragmatisme, el mecani
cisme, el reduccionisme i la metodologia 
matemàtica- per als canvis polítics i tec
noindustrials dels segles XVIII, XIX i xx. I 
han servit per a crear les bases per les 
actuals idees científiques i filosòfiques 
d 'aquest segle: els conceptes de progrés, 
evolució lineal i creixement material han 
caracteritzat les estratègies de desenvolu
pament modernitzat de les societats capi
talista i comunista. La filosofia i la pràctica 
de reduir els fenòmens naturals i socials als 
seus components bàsics per a l'anàlisi i 
l'ajustament tècnic, de separar la humanitat 
de la natura, i de controlar la natura amb els 
poders atorgats pel coneixement objectiu, 
han comportat en el seu procés l'exploració 
de l'espai, la medicina moderna, les comu
nicacions mundials i instantànies al mateix 
temps que la pluja àcida, els míssils inter
continentals, la desertització i el col·lapse 
de la seguretat alimentària en bona part del 
Tercer Món. 

Sistemes i alimentació 
En l'àrea de l'alimentació, les estratègies 

de modernització durant els anys de post-

guerra, al mateix temps que estimulaven 
"miracles" en el rendiment i exportació de 
la producció agrícola, també han accentuat 
la injustícia social i la degradació del medi 
ambient. Les societats del Tercer Món han 
evolucionat, en molts casos, d'una relativa 
autosuficiència en aliments bàsics a la 
dependència respecte de proveïdors inter
nacionals. I han generat una càrrega enor
me de deutes amb aquesta opció. Només 
Brasil, Mèxic i Argentina junts, deuen més 
de 230 bilions de dòlars a creditors inter
nacionals. És aquesta visió lineal i frag
mentària del que constitueixen aquests 
"miracles" econòmics, que reclama el repte 
d'un enfocament sistèmic de la qüestió. 
Capra escriu: "Els sistemes són conjunts 
integrats, les propietats dels quals no poden 
ser reduïdes a les d'entitats més petites" 
(CAPRA, 1983). Aplicat a l'alimentació, això 
implica que la producció, distribució i con
sum domèstics s'han de considerar com a 
parts integradores d'una xarxa de relacions. 
Però les connexions van encara més lluny: 
també es relacionen amb qüestions com 
política pública i estratègies nacionals, i 
processos internacionals. Les problemàti
ques medi rural i medi urbà, així com les 
activitats de diferents sectors -agricultura, 
indústria, serveis- es tractaran com enti
tats interrelacionades. El sistema alimenta
ri , llavors, s'adapta al ritme del medi 
ambient natural, de les relacions socials, de 
les activitats econòmiques i polítiques i dels 
valors culturals, així com dels processos 
tècnics que transporten els aliments des 
dels productors als consumidors. 

La figura 1 intenta resumir la natura de 
les relacions sistèmiques. Hi ha cinc ele
ments principals: producció, distribució, 
consum, política governamental (pública) i 
factors internacionals. Són importants, 
menys com a entitats independents que per 
les seves relacions. Encara més, llur opera
tivitat està sempre condicionada als valors 
i ideologies predominants en la societat; 
aquests es reflecteixen en la propietat de 
les activitats de producció i distribució, en 
nivells d'ocupació i salaris que afecten el 
consum, en opcions de política pública tals 
com la regulació de preus i la concessió de 
crèdits que reverteixen directament en el 
sistema alimentari, així com en d'altres acti
vitats socials tals com assistència sanitària, 
educació i habitatge, i en la resposta a 
influències internacionals per part de la 
societat. Es posa l'èmfasi especialment en el 
moviment i la interacció entre els elements 
d'una xarxa integrada. No és suficient sim-
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Figura 1: El sistema alimenta
ri. Síntesi 1 

plement de treure un element i considerar
lo aïlladament de la resta. 

Si prenem el consum d'aliments, per 
exemple, el benestar de la societat i la seva 
capacitat de consumir (accessibilitat als ali
ments), són comprensibles només tenint en 
compte la capacitat de la xarxa de distri
bució per a lliurar béns en quantitat sufi
cient i de qualitat satisfactòria. També estan 
connectats clarament amb la capacitat dels 
productors (de terra o d'aigua) de propor
cionar una gamma suficient d'aliments que 
puguin constituir una dieta equilibrada i 
nutritiva. Les relacions entre consum i polí
tica governamental o factors internacionals 
poden ser menys òbvies, en principi, però 
també són significatives. Els preus i sub
vencions tenen una influència considera
bles sobre els nivells i models de consum, 
mentre que altres opcions de política públi
ca afecten directament el sistema alimenta
ri, especialment pel que fa a assistència 
sanitària, educació i habitatge. 

Els factors d'ordre internacional afecten el 
consum tant indirectament com directa
ment. El Tercer Món sembla estar condem
nat a seguir el camí de les societats indus
trialitzades on els aliments de multinacionals 
envasats són la norma per a molts consu
midors. L'assistència per al desenvolupa
ment i, especialment, els programes d'ajuda 
alimentària (LAPPE I COLLINS, 1980), i la 
venda de l'estil de vida nord-americà amb 
la seva atracció magnètica cap a nous men
jars i begudes, han estat estimulats a través 
d'una publicitat constant i dirigida. Però, 
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encara més, l'adopció mateixa de les 
estratègies de modernització nacional, els 
objectius de les quals són alterar les condi
cions econòmiques, les relacions socials i 
els valors culturals, han obert mercats, can
viat hàbits de consum i potenciat el consu
misme en l' alimentació i d 'altres camps 
(FILGUEIRA, 1981). 

Inicialment, l' impacte de la penetració 
de l'ètica del consum en les societats ter
cermundistes es veié limitada a les elits 
benestants de les ciutats. Més recentment, 
la producció en massa i la publicitat de 
masses a través dels mitjans de comunica
ció, han estès un missatge consumista més 
ampli (FILGUEIRA, 1981). Aquest efecte de 
canvi progressiu és força evident a les boti
gues i mercats; els béns manufacturats com
parteixen els prestatges i taulells amb els 
aliments locals; l'expansió de les parades 
de fast-food (i les seves imitacions locals) és 
un tret comú de la majoria de països en 
desenvolupament; i la "colonització" per 
part de la Coca-Cola i la Pepsi-Cola de 
ciutats, pobles, poblets i assentaments 
rurals per tot el Tercer Món ha eliminat 
aliments locals, sovint més nutritius, del 
mercat. Els efectes d'aquesta campanya 
massiva són evidents en les despeses de les 
farru1ies i els hàbits de consum de les classes 
econòmiques mitges i baixes . Aquests 
grups gasten els seus escassos recursos en 
els cobdiciats productes de moda que, tal 
com Filgueira ha observat, ajuden a crear la 
impressió de participar en el modern món 
representat per les imatges de la televisió. 
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De fet, si la clau és la integració i la inte
racció, no solament dels elements directa
ment lligats a la producció-consum-dis
tribució-política d 'aliments, sinó també 
d'una àmplia gamma de factors, el model 
que se suggereix a la figura 1 és probable
ment massa simple. 

La figura 2 tracta de dues mancances en 
el model del pentàgon. El primer és el de 
les escales d'associació. Més que tractar el 
sistema alimentari com un tot interrelacio
nat, el diagrama el situa en el context, pri
mer, del sistema nacional, i després, de 
I ' internacional '. 

El sistema alimentari manté la seva posi
ció central amb la seva xarxa de producció
distribució-consum i la interacció entre 
processos socials i ecològics. Però aquest 
subsistema també s'interrelaciona amb la 
societat més global a través de la política 
pública i, utilitzant el concepte de l'econo
mista Amartya Sen (1981), a través dels 
"drets". El terme explica perquè certs grups . 
estan incapacitats respecte de l' accés a 
requisits alimentaris bàsics pel que fa a llur 
ocupació laboral, nivell de renda i propie
tat dins de diferents sistemes socials. 

El sistema alimentari i el nacional estan 
també lligats al sistema internacional. Aquí, 
les interaccions principals sorgeixen amb 
una estratègia de modernització interna
cional que revoluciona l'economia i cultu
ra del Tercer Món, i condiciona les seves 
estructures polítiques i socials . Tant la 
modernització com els seus components, la 
comercialització i tecnologia, afecten direc-

Nota: 

I. Mentre que la f igura 1 expressa les interrelacions 
dins d'ell mateix, no mostra les relacions que el 
sistema alimentari - ara com un subsistema- té amb 
d'altres sistemes a diferents nivells. Això es pot 
aconseguir introduint el concepte de jerarquia. 
C itant l'estudi d'H erbert Simon sobre la utilitza
ció de models dins la ciència, Rolando Garcia 
(1984) explica la presència de jerarquies que tro
bem sovint en la natura, amb "la teoria que el 
temps que necessita un sistema complex que con
tingui un nombre d'elements constitutius per a 
desenvolupar-se a través d 'un procés de selecció 
natural és molt més curt; en altres paraules, el pro
cés és molt més eficaç i molt més ràpid si el siste
ma està compost per una jerarquia de diverses 
capes de subsistemes estables que no pas si els 
seus elements constitutius són els únics elements 
estables" (GARCIA, pàg. 28). 
La jerarquia aquí està definida com un conjunt 
de nines russes (cadascuna conté una altra a dins) . 
És, per tant, possible de moure's més enllà del 
pentàgon unidimensional per a veure el sistema 
alimentari com un subsistema interrelacio nat dins 
d'altres sistemes que funcionen a escales nacio
nals i internacio nals. 
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rament els sistemes perquè en canvien els 
models de producció, distribució i consum. 
També influeixen certs esdeveniments del 
sistema nacional, influint tant les polítiques 
públiques directament relacionades amb el 
sistema alimentari com d'altres de caire més 
genèric. En totes aquestes relacions hi ha 
uns efectes de feed-back, el caràcter dels 
quals reflecteix el grau d'acceptació o 
resistència que es dóna en els diferents 
nivells del procés. Per exemple, l'oposició 
protagonitzada pels petits productors res
pecte dels canvis en la tecnologia de pro
ducció i la propietat dels recursos, o el sor
giment d'un govern nacional preocupat a 
potenciar la producció d'aliments bàsics, 
causarà cert impacte en el sistema interna
cional. Aquests dos efectes estan succeint 
avui dia a l'Amèrica Central. 

La segona deficiència de la figura 1 és la 
que sosté que els valors, creences i ideolo
gia són les forces condicionants i motiva

. dores del funcionament del sistema ali
mentari. Això és cert mentre funciona, però 
cal també relacionar aquests valors amb les 
relacions socials i el control econòmic i 
polític de la societat. Les ideologies predo
minants que afecten els models de consum, 
producció i distribució tenen la seva 
expressió concreta en les estructures de les 
classes socials i l'autoritat que exerceixen 
sobre els engranatges econòmics i polítics 
del poder, tant a escala nacional com inter
nacional. 

En un article anterior (ARMSTRONG, 
1985), la figura 1 estava desglossada i 
s'especificava una llista dels components 
que constituïen cadascun dels cinc ele
ments. Les limitacions d'espai impedeixen 
un intent d'aquest tipus aquí. Valia pena, 
però, de cridar l'atenció sobre les maneres 
com es pot aplicar l'anàlisi sistèmica a la 
qüestió alimentària. En primer lloc, no cal 
comptar amb un coneixement aprofundit i 
expert de cada component. Però cal fer una 
valoració del sistema com un conjunt i ser 
conscients de la importància de les conne
xions i relacions entre els diferents elements 
i components. La incapacitat de fer això en 
moltes estratègies de promoció alimentària 
ha possibilitat que es fessin avenços tec
nològics amb gran èxit, malgrat que aquest 
èxit agreujava encara més la desigualtat 
social i la degradació del medi ambient. 

Per a la majoria d'objectius investiga
dors i de treball pràctic, no cal tractar 
immediatament totes les connexions. El 
primer pas és definir el problema: l'evidèn
cia de kwashiorkor en un grup de renda 
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Figura 2: El sistema alimentari. Síntesi 2 

baixa; el descens en la producció de collites 
d'aliments bàsics en una regió específica; 
transports i processos de distribució ina
dequats entre productors rurals i consumi
dors urbans. Això serveix com el punt de 
partida per al projecte de recerca. Des de 
l'àrea específica d'interès esdevé doncs pos
sible d'aplicar l'enfocament sistèmic esta
blint diverses connexions possibles i bus
cant respostes de feed-back entre els 
diferents elements i els seus components. 

Amb aquesta metodologia, les "solu
cions" més lineals i reduccionistes al pro
blema de la desnutrició i la decreixent 
accessibilitat al menjar, per exemple, es 
poden evitar. Per comptes de respostes 
estereotipades que ofereixen, amb tecno
logies més avançades, inversions multina
cionals a gran escala o ajut alimentari gene
ralitzat, un enfocament basat en la 
comprensió d'interrelacions culturals, 
socials, ambientals o d 'altres tipus, ajuda a 
dilucidar les desigualtats soterrades que són 
la causa de fam i epidèmies. La qüestió de la 
desnutrició té, llavors, múltiples conne
xions; ens podem fer una idea de l'abast de 
la complexitat del problema en la figura 3. 

Començant pel problema de l'accessibilitat 
a una ració adequada de menjar nutritiu 
per a tots els sectors d'una població dona
da, el diagrama mostra les diverses conne
xions des de les limitacions qualitatives i 
quantitatives fins als elements dels siste
mes alimentaris nacionals i internacionals. 

Conclusió 
Finalment, no importa gaire com és de 

clar el model o d'interrelacionador l'enfo
cament alternatiu, perquè no s'aconseguirà 
un resultat pràctic sense reconèixer que, en 
el fons, la necessitat real és introduir un 
canvi en els models de valors soterrats, les 
realitats de les relacions socials, i la natura 
del poder econòmic i polític dins de la 
societat. 

Més explícitament, en l'àrea de política 
alimentària, això comportarà l'aplicació de 
cinc principis bàsics d'acció: 

donar la màxima prioritat a assegurar 
que tothom tingui suficient menjar d'una 
qualitat acceptable per a garantir una 
existència productiva i digna; 
institucionalitzar aquesta garantia mit
jançant la reforma dels "paquets" de 
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Figura 3: La complexitat del problema de la desnutrició 
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camps social, polític, econòmic i legal; 
orientar estratègies nacionals cap a 
l'objectiu de l'autosuficiència en pro
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través d'una estratègia nacional de segu
retat alimentària; 
instaurar una política educativa i sanità
ria que posi de relleu la importància de la 
preservació del medi ambient i d'un 

equilibri nutritiu pel que fa als sistemes 
natural i social, respectivament; 
i, el sine qua non per a totes les condi
cions precedents, prendre un compro
mís per a una participació oberta i una 
presa de decisions a tots els nivells de la 
societat, que proporcionarà les bases 
d'una major igualtat en les relacions a 

una escala global. 
Aquest conjunt de principis no és només 

una declaració d'altruisme per a calmar la 
consciència intranquil·la del primer món; és 
un al· legat per a l'autoconservació del pri
mer, el segon, el tercer i qualsevol altre 
món que creguem convenient de designar. 
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ALIMENTACIÓ I "URBANITAT" 
A la recerca dels espais i els territoris 

alimentaris dins la ciutat 

Joel Rouffignat 
Catedràtic 

Departament de Geografia 
Universitat Lava/. Quebec 

Hi ha llocs i espais alimentaris dins la ciutat? I si és 
així, com podem localitzar-ne els emplaçaments, fixar
ne els límits, establir-ne els territoris? Com participen 
i s'insereixen aquests llocs dins dels estils de vida 
urbans, dins dels espais socials, econòmics i culturals 
del medi urbà? 

En la recerca d'aquests estils de vida urbans moderns, 
geògrafs i sociòlegs han intentat d'esbrinar-ne les carac
terístiques a través del procés de "rodalització" (perdo
neu el neologisme .. . ) o de "gentrificació" ( ... i l'anglicis
me!) (LEY, D., 1986 i 1987), a través de les estratificacions 
socials (HARRIS, R., 1984), (BONNAIN-MOERDICK, R., 
1975) o bé ètniques (ZELINSKY, W., 1985) que fragmenten 
les nostres ciutats. 

Pot ser que l'espai alimentari no sigui sinó el reflex 
d'aquestes diferències o d'aquestes solituds que es juxta
posen o s'interpenetren dins l'aglomeració urbana moder
na? Això no faria sinó tenir només en compte la variable 
consumista: "Digues-me qui ets i et diré què menges!" 
Efectivament, és constatable que pobres i rics no consu
meixen els mateixos aliments ni freqüenten els mateixos 
restaurants! Evidentment, en una ciutat hi ha una corre
lació quasi perfecta entre el nombre d'immigrants provi
nents de Grècia i el dels taulells que ofereixen souvlaki. 
Però més enllà d'aquestes diferències socials, ens cal tro
bar els llocs alimentaris dins de les societats modernes a 
través dels comportaments socials i espacials de les mas
ses urbanes i de les estratègies d'implantació i de posicio
nament de les empreses del sector agro-alimentari. 

L'estudi de l'evolució dels costums i pràctiques ali
mentàries que fa el geògraf implica, en primer lloc, que cal 
precisar i definir algunes nocions i conceptes per tal que 
puguem establir els processos, els mètodes i els instru
ments propis de l'anàlisi geogràfica d'aquest fenomen. 

La figura 1 està directament inspirada en la que 
Annie Hubert ha elaborat sobre els espais alimentaris 
dels yao del nord de Tailàndia (HUBERT, A., 1989). Com 
per als yaos, l'espai alimentari del medi urbà quebequès 
està dividit entre l'alimentació domèstica i l'alimentació 
efectuada dins d'aquests àmbits de la vida moderna que 
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constitueixen els objectius dels múltiples desplaçaments 
a través dels quals estructurem el nostre espai social dins 
la ciutat. 

Aquesta alimentació del medi urbà s'efectua al llarg 
dels múltiples salts de puça motoritzats que ens porten de 
la feina al lleure i del consum a les relacions socials, al si 
d'aquestes petxines d'espais que Abraham Moles i 
Elizabeth Rohmer havien establert dins la seva Psicologia 
de l'espai: el pis, el bloc, el barri, la ciutat, la regió 
(MOLES, A. I ROHMER, E., 1972). L'espai viscut esdevé un 
espai delimitat, marcat per parades alimentàries que tenen 
valors i significacions diferents segons els temps i els 
llocs. No és, doncs, només a través dels productes propis 
d'un lloc que hom "es menja" l'espai sinó també posant 
enmig dels territoris que componen l'espai uns gestos 
alimentaris significatius. 

Aquestes digressions sobre l'espai alimentari del 
medi urbà canadenc i quebequès ens ajuden a compren
dre millor la tria que aquest espai ha de fer dins de la 
vasta nebulosa de comerços alimentaris que sembren i 
teixeixen la ciutat en una espessa xarxa de punts de venda 
i distribució. 

Distingir l'àrea domèstica de l'àrea pública 
El primer aspecte de l'alimentació (tant del medi 

urbà com del rural) resideix bàsicament en la dicotomia 
entre l'espai domèstic i l'espai públic. Aquesta distinció 
es troba en el si de la indústria agro-alimentària per la 
competència tan gran que hi ha entre la difusió dels pro
ductes i les tecnologies destinades a l'alimentació domès
tica (del precuinat en conserva al plat cuinat per rescalfar 
amb el microones) i l'oferta de productes i serveis de 
l'alimentació "dins la ciutat", és a dir, dins dels restau
rants de tots tipus (col·lectius, tradicionals, ètnics, ràpids, 
fast-food, gastronòmics) i dins dels "parada-per-menjar" 
cada cop més nombrosos (cerveseries, frankfurt ambu
lants, sandwitxeries, creperies, pastisseries i xarcuteries, 
i fins i tot les botigues de queviures que avui dia oferei
xen "aliments-al-minut" al voltant d'un taulell presidit 
per una cafetera, etc.). 
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Figura 1: Els espais de l'a li 
mentació 

(Font: Hubert, A.: 
L 'alimenlation chez 
les Yao du Nord de 
la Thailande) 

Espais alimentaris dels yao 

I El més enllà I 

Cull en recipients 

Dones 

bullit-saltat-fregit-guisat 

Cultura alimentària 

Dones (Homes) 

Electrodomèstics 

Espais alimentaris de l'urbà quebequès 

Diferenciar les localitzacions i les formes 
de la xarxa de comercialització 

El segon aspecte es refereix a la inserció d'aquests 
llocs de distribució alimentària dins d'emplaçaments i 
situacions particulars. En emplaçaments que s'inscriuen 
dins del marc de l'arquitectura urbana (les formes) i dins 
de les estructures sòcio-econòmiques de la distribució 
comercial (estructures d'empreses). Els emplaçaments 
dels establiments de distribució es localitzen i es repar
teixen sigui en formes simples (un establiment aïllat) o 
complexes (agrupament de diversos establiments dins 
d'un mateix edifici o prop els uns dels altres) a banda, del 
desenvolupament comercial: carrers comercials i "pas
seigs del cotxe", o puntual: mercats públics, hipermercats 
i supermercats. Aquests emplaçaments se succeeixen al 
llarg dels carrers comercials, dels grans eixos de carrete-

res que han esdevingut "passeigs de la caloria", dins de 
zones turístiques amb múltiples rest~urants ètnics i gas
tronòmics, en els barris de bars i cerveseries, en associa
ció amb les urbanitzacions residencials. 

Aquestes formes urbanes, per llur disposició i llur 
organització, indiquen que són indissociables de les 
estructures de les empreses que les ocupen: la seva loca
lització i la seva distribució responen a estratègies preci
ses d'ocupació del territori per part de les diverses formes 
de comerços, de les cadenes comercials o dels restaurants 
(concessions, sucursals, cadenes, taulells de venda, etc.). 

La distinció entre el sector de la restauració i el del 
comerç alimentari al detall és cada cop més difícil. La res
tauració ocupa un lloc cada cop més important dins de la 
xarxa de comercialització dels productes alimentaris 
(figura 1): comporta nombrosos subsectors i s'especia-
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Escala regional 
Anàlisi de les jerarquies 

espacials i de les 
estructures empresarials 

Escala del barri 
Anàlisi dels llocs (indrets) i 

de les formes simples i 
complexes de la xarxa de 
distribució dels aliments 

Escala de la llar 
Anàlisi de les opcions alimentàries 

i de les relacions entre les 
tècniques culinàries i les 

transformacions dels hàbits 
d'alimentació 

Figura 2: Escales d 'anàlisi de la distribució alimentària 

litza cada cop més, en una gran proliferació de botigues 
cada cop més especialitzades. Hem d'analitzar, doncs, 
aquests punts de venda no només per ells mateixos, sinó 
en funció de la redistribució constant de la part de mer
cat que es disputen entre ells: la restauració ètnica enfront 
de la restauració tradicional, la restauració fast-food 
enfront de la col· lectiva, per exemple. 
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Actualment, els restaurants i les botigues alimentàries 
especialitzades (BAE), estan en expansió; però no qual
sevol tipus de botigues especialitzades, sinó principal
ment aquelles que han estat integrades dins de les xarxes 
verticalment o horitzontalment per les empreses comer
cials de majoristes o pels promotors immobiliaris dels 
centres comercials i dels mercats d'alimentació. En canvi, 
els hipermercats que ofereixen productes de base estan 
experimentant un descens de llurs activitats i molts dels 
seus establiments han hagut de tancar o reconvertir-se. 

Integrar escales d'anàlisi 
Finalment, un tercer aspecte: el de les escales d'anà

lisi. Per tal de poder abordar geogràficament aquest feno
men de manera més precisa, les escales d'anàlisi han de 
ser múltiples: l'emplaçament, el barri i l'establiment 
s'analitzen més específicament a gran escala; les xarxes i 
els territoris de les empreses a una escala intermèdia; la 
xarxa del sector urbà o de la ciutat, les jerarquies espacials 
i les firmes, a nivell regional, provincial, nacional o fins i 
tot internacional (figura 2). 

Conclusions 
Aquestes reflexions sobre una geografia de l'alimen

tació que es transforma, que ha d 'integrar els conceptes 
desenvolupats per la sociologia (comportaments i pràc
tiques socials) o per l'economia (sistema agro-alimenta
ri, estructures d'empresa), impliquen doncs la conside
ració d 'uns plantejaments i uns mètodes de treball 
diferents dels que han estat utilitzats en l'anàlisi d'aquests 
camps d'estudi geogràfics fins ara. 
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Empezar sobre una base sólida 

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

e uando se estan estableciendo las bases para la 
construcción de un edifici o 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 y calculo de rectes 

geodésicas. 
O Modelos digitales del terrena. 
O Aplicaciones para la implantación y diseño en 

ingeniería. 
O Aplicaciones para calculo y analisis de 

movimiento de tierras. 
INTERGRAPH ofrece estas herramientas como parte 
de un sistema total e integrada, para la captura, 
gestión, analisis y presentación de información 
geografica. Con INTERGRAPH, todos los ficheros 
relacionados con un proyecto forman parte de una 
base de datos única. La información compartida 
ayuda a los distintos departamentos a comunicarse 
adecuadamente, evitando la duplicación de datos, 
mejorando la productividad. 

Un compromiso sólido de formación y asistencia 
Para INTERGRAPH, la formación y asistencia al 
usuario son temas prioritarios. A partir 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 informaeión_, dirigirse a: 
INTERGRAPH ESPANA, S.A. 
C/ . Gobelas, 4749 LA FLORIDA 
28023 MADRID TeL: 91- 372 80 17 
EDIFICI O UNIBER e/. Aribau, 197-199 
08021 BARCELONA TeL: 93- 200 52 99 
e/ . Las Mereedes, 8 48930 LAS ARENAS 
GETXO (VIZCAYA) TeL: 94- 463 40 66 
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geografia 33 

DE LA BOTIGA DE QUEVIURES 
AL RESTAURANT DE FAST-FOOD 

A la recerca dels nostres espais alimentaris 

El sector de l'alimentació 
dins l'aglomeració quebequesa' 

L'aglomeració urbana de Quebec cons
titueix la nostra regió d'estudi. Aquesta 
regió metropolitana agrupa els 14 munici
pis situats a la ribera nord del riu Saint
Laurent (dels quals 13 són agrupats dins 
de la Comunitat Urbana de Quebec 
-CUQ-) així com 12 municipis situats a la 
ribera sud del Saint-Laurent (figura 1). 

Capital política i administrativa de la 
província de Quebec i principal seu por
tuària de la via marítima del Saint-Laurent, 
l'aglomeració quebequesa comptava el 
1990 amb uns 580 000 habitants. Ha viscut 
un desenvolupament força marcat durant 
els trenta anys de la postguerra amb la 
posada en marxa de les grans administra
cions provincials i l'obertura de la via marí
tima i del trànsit marítim hivernal. Amb 
tot, des de fa un decenni, no creix sinó molt 
moderadament. La seva base industrial és 
feble: fora d'una fàbrica de pasta de paper i 
de paper i d'unes drassanes (de fet en un 
mal pas actualment), el seu sector secunda
ri està constituït essencialment per petites i 
mitjanes empreses o sucursals o magatzems 
de companyies situades a Montreal o 
Toronto. La lluita contra el dèficit pressu
postari ha conduït a una reducció del fun
cionariat. Així doncs, la ciutat, de dimen
sions mitjanes, no exerceix sinó un minso 
atractiu sobre els immigrants tant cana
dencs com estrangers. Quebec és, per tant, 

Nota: 

I. Apartat escrit per Joel Rouffignat, catedràtic de la 
Universitat La val de Q uebec. 
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una ciutat d'empleats administratius que 
treballen als nombrosos ministeris i serveis 
governamentals i provincials dins del sector 
de l'educació (universitat i col·legis), dins 
del sector turístic (Quebec és una ciutat del 
partimoni mundial de la UNESCO; és la 

Figura 1: La regió metropolitana de Q uebec 
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Foto 1: Vista aèria de la ciutat i el po rt de Quebec 

població metropolitana com la de la part 
oriental de la província) (foto 1). 

La ciutat de Quebec ha viscut al llarg de 
les tres darreres dècades importants modi
ficacions de les seves funcions i de la seva 
forma. El pas de la condició de capital pro
vincial a la de centre urbà d'importància 
mitjana es donà principalment entre 1965 i 
1975, moment en què els governs local, 
provincial i federal, van finançar la cons
trucció d'importants infrastructures urba
nes: edificis d'oficines, autopistes, segon 
pont sobre el riu Saint-Laurent, ampliació 
de les instaJ.lacions portuàries, obres d'ade
quació turística (foto 2). Durant aquests 
anys de "revolució tranquil· la", també hi va 
haver profunds canvis socials: disminució 
del poder teocràtic de l'Església Catòlica, 
urbanització massiva de la societat, creixe
ment quantitatiu i qualitatiu de l' escolarit
zació, descens espectacular de la natalitat, 
afirmació d'un poderós moviment naciona
lista així com d'una identitat cultural parti
cular. Aquestes tendències no constitueixen 
sinó alguns exemples dels canvis profunds 
que han afectat la societat quebequesa més 

enllà de la seva transició d'una societat rural 
teocràtica tradicional a la societat urbana 
pluralista del Quebec contemporani. 

Com es concreta aquest període de pas 
de la societat i la ciutat tradicionals a la 
societat i ciutat modernes dins del sistema 
de distribució d'aliments? Com s'han 
desenvolupat la xarxa i l'estructura de 
comercialització d'aliments en funció de 
l'evolució del teixit urbà i la reorganització 
de les vies de transport per carretera? Com 
han influït els nous tipus de vida urbans 
sobre l'estructura espacial d'aquesta xarxa 
de distribució? Com ha afectat el canvi de 
costums i conductes alimentàries l'aspecte 
de la localització i la repartició dels punts 
de distribució? Com s'han creat nous llocs 
i nous espais alimentaris? En poques parau
les, quins són els nous llocs i els nous terri
toris de la distribució d'aliments, els nous 
llocs i els nous espais alimentaris dins 
d'aquesta ciutat? 

El 1990 es pot estimar que les despeses 
de consum d'aliments dins de l'aglomeració 
quebequesa representaven al voltant de 
1 500 milions de dòlars canadencs, dels 

(Foto:Rouffignat, j ., 1988) 

quals 1 000 milions anaven als comerços 
(és a dir, 750 milions als supermercats i 250 
milions a les altres botigues) i 500 milions 
als restaurants (figura 2). Aquestes xifres 
s'han establert a partir de les enquestes 
d'Estadística del Canadà, d'anàlisis realit
zades per a la darrera cimera sòcia-econò
mica regional de 1983 (N:JòVRAUMONT, U., 
1987; OPDQ, 1983) i d'estudis sobre les 
despeses dels turistes, que representen uns 
tres milions de dies/persona dins de la ciu
tat anualment (CLUZEAU, P., 1989). Hi ha, 
doncs, un sector d'activitat -la distribució 
d'aliments- que és molt important tant des 
del punt de vista monetari com del laboral. 
Per analitzar la transformació de la xarxa 
dels comerços d'alimentació de l'aglome
ració quebequesa, es va inventariar tots els 
comerços i restaurants de la ciutat i dels 25 
municipis de la seva rodalia. Això es va fer 
a partir de les guies telefòniques (pàgines 
grogues i guies per carrers de la ciutat de 
Quebec). Aquesta recopilació és exhausti
va per al període de temps considerat, ja 
que més del 95% de les llars urbanes que
bequeses disposaven de telèfon des de 
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finals dels anys quaranta, i la proporció 
dels comerços equipats amb aquest aparell 
era encara més important. Les dades foren 
recollides per a cada quinquenni a partir 
de1955: 1955,1960,1965,1970,1975,1980, 
1985 i 1987. El fitxer 1990, per als 
comerços, està actualment en procés d'ela
boració, així com els fitxers dels restaurants 
dels anys 1960, 1965, 1975, 1980 i 1990. Els 
comerços d'alimentació i els restaurants de 
totes les classes han estat seleccionats, veri
ficats i classificats en funció de la seva na tu
ra (supermercats, fruiteries, bars,fast-food, 
etc.) i de la seva localització. 

El període de trenta-cinc anys que s'ha 
considerat per a portar a terme aquest estu
di cobreix (a més de les transformacions 
resumides anteriorment) els dos fenòmens 
majors que han marcat el desenvolupament 
del sector de la distribució d'aliments que
bequesa, és a dir, el pas del petit comerç a 
les cadenes integradores i la transformació 
radical dels hàbits de consum sota l'impac
te de la urbanització i la modernització de 
la societat quebequesa. 

La transformació dels costums 
alimentaris a Quebec 

Al Canadà, el 85% dels habitants viuen 
en medi urbà. El sistema agro-alimentari 
canadenc ha arribat a un estadi on els sec
tors de la transformació (indústries agro
alimentàries) i de la distribució (transport i 
emmagatzematge, comerços a l'engròs i 
detall, restauració) constitueixen el 42% 
del valor afegit del producte alimentari. Per 
cada dòlar del pressupost alimentari gastat 
per un canadenc, amb prou feines el 18% 
retorna a l'agricultor, és a dir, poc més del 
que va a parar al restaurador (15%) (WAM
PACH, J.P., 1988). 

Per comprendre l'organització territo
rial de les nostres pràctiques alimentàries, 
s'ha de desenvolupar una nova teoria 
geogràfica. Per tal que es puguin valorar 
els diferents nivells d'integració de la cade
na de producció del sistema agro-alimen
tari, cal tenir en compte les relacions que hi 
ha entre els intermediaris dels productes 
agrícoles, de les indústries agro-alimentà
ries, de les empreses de distribució i dels 
consumidors urbans i rurals. Aquesta presa 
de consciència es pot fer, en part, mit
jançant l'estudi de la xarxa de distribució. 
Aquesta xarxa teixeix l'e,~ . 1i. el territori; 
és a la vegada construïJ.1 mitjançant les 
estratègies de les empreses i modificada per 
les demandes dels consumidors, tant pel 
que fa als productes com als serveis oferts. 
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Una geografia agro-alimentària d'aquest 

tipus ha de posar en evidència les relacions 

verticals que hi ha entre els diversos inter

mediaris de la cadena de producció (for

mes d'integració verticals, concessionaris, 

estàndards comercials, estructures d'em

preses, modificació dels hàbits i dels pres

supostos alimentaris) i no simplement frag

mentar el procés de producció en estrats 
horitzontals (l'agricultura, la indústria, el 

transport, el comerç) sobreposats els uns 
als altres (W ALLACE, l., 1985 ). 

Amb tot, el nostre model alimentari és en 
constant evolució: els hàbits alimentaris, tant 

dels canadencs com dels habitants dels altres 

països industrialitzats, han sofert canvis pro-
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( Fo lo: H. rwj} l}}.lldl,}., I'JXN) 

funds al llarg dels darrers decennis. El pres

supost alimentari canadenc, tant familiar com 

personal, malgrat que en constant augment 
de dòlars efectius, ha sofert un continu des

cens relatiu al llarg d'aquest període, sigui en 

relació amb el conjunt de despeses de consum 

(alimentació, allotjament, vestuari, transport, 
cura personal i de salut, educació i lleure, 

estalvis i donacions) o en relació amb el con

junt de totes les despeses (despeses de con

sum més impostos i taxes) (figura 3). A més, 
hi ha un lent però constant augment de l'ali

mentació anomendada fora de casa (figura 4) 

(V ALLtE, A., 1989; ROUFFIGNAT, J., 1989). 

Aquesta alimentació fora de casa ha aug
mentat més del doble en menys de vint 

Figura 2: Llocs de despeses alimentàries. Aglo meració urbana de Quebec, 1986 
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anys. El 1986, any de la darrera enquesta 
exhaustiva d 'Estadística del Canadà sobre 
les despeses familiars, un canadenc gastava 
una mitjana de 535 dòlars canadencs en ali
mentar-se fora de casa seva respecte dels 
2 067 que dedicava tot l'any a la seva ali
mentació. Aquesta suma es gastà en més 
d'un 90% en els diversos tipus de restau
rants. Els altres aliments i begudes agru
pats en aquesta categoria fora de casa són 
els aliments comprats per viatges de més 
d'un dia i els obtinguts en màquines distri
buïdores, especialment pel que fa a les 
begudes i dolços. 

Aquesta evolució de les despeses en ali
mentació al Canadà i a Quebec des de la 
Segona Guerra Mundial ha tingut una gran 
incidència sobre el sistema de distribució 
d'aliments i els comerços al detall en ali
mentació i restauració. Ens trobem avui en 
dia davant d 'un sector de l'economia on la 
competència entre les unitats de la xarxa 
de distribució és particularment aferrissada: 
el mercat està saturat, i més tenint en comp
te que la població s'envelleix i que des de fa 
un decenni ençà el nivell de vida del con
sumidor ha augmentat molt menys ràpida
ment que durant els "gloriosos trenta" de la 
postguerra. La competència s'accentua a la 
vegada entre els diversos tipus de comerços 
d'alimentació (supermercats, botigues espe
cialitzades), entre els diversos tipus de res
taurants (del bar al fast-food passant pel 
restaurant gastronòmic) I entre aquests dos 
grans sectors de la distribució com són el 
comerç i la restauració, la darrera acapa
rant una part en constant creixement de les 
despeses en alimentació. 

Les anàlisis que es presentQn no consti
tueixen sinó resultats preliminars ja que 
només s'ha pogut fer fins ara un tractament 
estadístic descriptiu de la informació. 

L 'augment de l 'alimentació fora de casa 
El principal fenomen que cal remarcar 

pel que fa als tres darrers decennis es refe
reix a l'augment continuat de l'alimentació 
fora de casa i més particularment de la res
tauració. S'havia constatat amb l'anàlisi de 
l'evolució del pressupost alimentari de les 
famílies quebequeses i aquest fenomen es 
tradueix en un augment del nombre de res
taurants. Efectivament, aquests han passat 
de 381 establiments el 1955 a 904 el 1987. 
El nombre de restaurants quasi ha arribat a 
igualar el nombre del conjunt de tots els 
tipus de comerços d'alimentació (figures 5 
i 6). Pel que fa als comerços d'alimentació 
al detall, la implantació dels grans super-
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Figura 3: Despeses familiars en alimentació. Canadà, 1959- 1984 
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Figura 4: Creixement de l'a limentació a l'exterior de la Uar. Despeses en aliments i begudes per càpita. Canadà, 1969- 1986 

mercats i la integració vertical (pel que fa al 
comerç a l'engròs) i/o horitzontal (pel que 
fa a l'associació cooperativa) de què ha estat 
objecte el sector dels queviures, ha conduït 
quasi a un estancament del nombre d'esta
bliments, que passa de 846 el1955 a 932 el 
1987, desprès d'haver viscut un fort estan
cament al llarg dels anys setanta. Aquestes 
xifres han de ser considerades com indica
dores, ja que l'obertura i els tancaments de 
comerços i de resturants són molt nom
brosos: prop d'un centenar per any, o sigui, 

una taxa de renovació anual del10% apro
ximadament dins l'un o altre dels dos grans 
sectors de la distribució d'aliments. 

El comerç d'alimentació ha viscut durant 
els anys setanta una reestructuració pro
funda amb la implantació dels supermer
cats de les principals cadenes de distribució: 
Steinberg, Dominion, Provigo, Métro
Richelieu, IGA-Boniprix (COTÉ I LAMY, 
1982). El nombre de supermercats d'aques
tes empreses ha passat de 13 el1955 a 89 el 
1987. Per altra banda, amb l'augment del 
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Figura 5: Evolució del nombre dels comerços d'alimentació i restaurants. Aglomeració urbana de Quebec, 1955-1985 
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Figura 6: Evolució de la distribució d'aliments. Proporció dels comerços i dels restaurants. Aglomeració urbana de Q uebec, 
1955-1987 

nivell de vida, la diversificació de la deman
da dels productes alimentaris s'ha traduït en 
un augment apreciable dels comerços espe
cialitzats: fruiteries, pastisseries, formatge
ries, peixateries i altres botigues que oferei
xen una gamma especialitzada de productes. 
Aquestes han passat de 15 a 101 al llarg del 
mateix període de temps mentre que els 
comerços tradicionals com les botigues de 
queviures (i la seva "versió cotxe" que són els 
drugstores) i les carnisseries han marcat la 
tendència dominant lfigures 7, 8 i 9). 
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Pel que fa als restaurants, la seva impor
tància relativa dins del sistema de distribu
ció ha augmentat considerablement, ja que 
ara mateix hi ha un restaurant per cada 628 
habitants dins l' aglomeració urbana, men
tre que aquesta xifra no arribava a 904 fa 
trenta-cinc anys ifigura JO). Certament, el 
fenomen de concentració es va produir 
també al llarg dels anys setanta amb l'apa
rició de les cadenes internacionals de res
tauració, però el fast-food també ha permès 
una represa de l' expansió del nombre de 
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restaurants en els anys vuitanta a causa de 
la seva diversificació (frankfurt, pollastre, 
hamburguesa, pizza, pastes, etc.). 

Hi ha hagut, doncs, un creixement del 
nombre de restaurants i, entre ells, del 
nombre de restaurants de tipus "ràpid" i 
"gastronòmic": els fast-food, els dinars de 
taulell, els bars, els cafès, els restaurants i 
bars que serveixen àpats lleugers ifigura 
1 1). Tot un reguitzell de nous tipus d'esta
bliments han anat omplint l'espai urbà de 
múltiples punts de venda sovint sense 
cuina, simples llocs on hom es pot asseure 
i menjar un plat preparat industrialment i 
rescalfat gràcies a una o altra de les noves 
tècniques de cocció: forn microones, al 
vapor, etc. Aquests nous llocs d'alimenta
ció on es menja ràpidament un àpat no 
estructurat a qualsevol hora del dia són ara 
mateix els majoritaris a l'espai urbà (figu
ra 12), i han substituït els restaurants clàs
sics amb l'oferta d'una alimentació sem
blant a l'alimentació familiar amb servei 
de taula. Quant a la restauració gastronò
mica, va tenir un creixement ràpid al llarg 
dels anys setanta però des de llavors el 
nombre d'aquest tipus d 'establiments no 
creix sinó molt lentament. Dins d'aquest 
sector, la moda culinària és important, i 
més que un creixement del nombre dels 
establiments, s'assisteix a una substitució 
d'un per un altre al llarg dels anys. 

Aquestes dues formes de restauració, la 
gastronòmica i la del tipus fast-food, són 
examinades amb més detall a continuació. 
Reflecteixen perfectament aquesta dialèc
tica entre la transformació de la demanda 
d'aliments i les estratègies de captació de 
mercats per part de les grans empreses 
nord-americanes. Entre el fast-food pro
vinent dels Estats Units d'Amèrica i la 
gastronomia que posa el món dins del seu 
plat distintiu, el quebequès veu com la 
seva cultura tradicional s'esvaeix a poc a 
poc ifigura 13). 

Organització espacial 
de la distribució d'aliments dins 
l'aglomeració de Quebec 

A la regió urbana de Quebec, la reparti
ció dels comerços d'alimentació segueix un 
model clàssic del tipus centre-perifèria. 
Apareix un gradient que plau als teòrics 
del lloc central: l'acumulació de les activi
tats al centre, en decreixement vers la 
perifèria. L'especialització del comerç al 
detall en alimentació és molt més important 
en els sectors d'urbanització antiga, on pre
dominen les botigues alimentàries especia-
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Figura 7: Evolució dels tipus de comerç. Aglomeració urbana de Quebec, 1955- 1985 
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Figura 9: Evolució dels tipus de comerç d'alimentació. Aglomeració urbana de Quebec, 
1955-1985 
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Figura 12: Evolució dels tipus de restaurants. Aglomeració urbana de Quebec, 1955- 1989 
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Figura 13: Evolució del nombre de restaurants gastro nò mics i de restaurants del tipus fas t
food. Aglomeració urbana de Quebec, 1955- 1987 

Figura 14: D etalli stes d'a limentació. Repartició per àrees urbanes. Quebec, 1987 

litzades com són els forns, pastisseries, car
nisseries-xarcuteries, peixateries i altres 
lfigura 14) lfoto 3). 

Les formes de distribució més articula
des al voltam de la utilització de l'automò
bil, tals com supermercats o bé els drugsto
res (botigues que ofereixen un gran nombre 
d'articles de consum ordinari: diaris, lote
ria, vídeos, cerveses i vins, dolços, produc
tes de neteja, productes alimentaris en con
serva o d'" emergència", productes làctics, 
algunes verdures i carns fresques, conserves 
de productes domèstics de primera neces
sitat) són proporcionalment més nombro
sos a les zones allunyades o de noves roda
lies (especialment els nuclis de nova 
urbanització de Charlesbourg, Beauport i 
Rive-Sud Ouest). 

Aquests comerços d'alimentació s'agru
pen de diferents formes, simples i comple
xes, en la xarxa de distribució: per la seva 
banda, els detallistes en alimentació es con
centren en els centres comercials, els carrers 
comercials i els mercats d'alimentació fins 
arribar al48% del total (447 botigues d'ali
mentació: 14% als centres comercials, 16% 
als carrers comercials i 18% als mercats 
d'alimentació). El 52% dels detallistes (484 
botigues) estan aïllats, no s'integren en una 
d'aquestes formes complexes d'agrupament 
lfigura 15). 

Els restaurants estan en constant dismi
nució des del centre cap a la perifèria. Al 
centre, la quasi totalitat de la restauració 
gastronòmica s'agrupa en dos sectors de la 
ciutat: el vell Quebec històric (el46% dels 
establiments) i l' alta ciutat burgesa (el 
29% ). En aquests barris hi convergeixen 
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els turistes, els edificis de les grans cadenes 
hoteleres i, sobretot, la clientela dels alts 
quadres i funcionaris de les administracions 
públiques que treballen a les oficines dels 
edificis administratius dels carrers de la 
Colline Parlememaire i de la Grande-Allée 
(V ALLÉE, 1989) lfoto 4). 
En el límit entre les zones d'urbanització 
antiga i les noves rodalies, situades en els 
encreuaments d'alta confluència de la xarxa 
de carreteres, els restaurants del tipus fast
food s'han agrupat en llargs "passeigs de la 
caloria", on un 42% s'intercala entre les 
estacions de servei en un contínuum d'uns 
quants centenars de metres (passeig 

Laurier, passeig Wilfrid-Hamel, passeig 
Kennedy, passeig Saime-Anne) (VALLÉE, 

1988) lfoto 5). 
El 18 % dels fast-food es concentren 

també a les illes de restauració que sorgei
xen des de fa una desena d'anys en els 
diversos centres comercials de l'aglomera
ció. Al voltam d 'un espai comú de taules, 
els fast-food ofereixen especialitats que van 
des del sushi japonès al souvlaki grec pas
sant per la tradicional parella de frank
furt/hamburguesa (MASCOLO , 1989). 
L'articulació d'aquestes formes simples i 
complexes de la xarxa de distribució no 
deixa de tenir força relació amb les estruc-

Foto 3: Botiga d'alimentació especialitzada, localitzada al centre dc la ciutat de Quebec (Foto: · Espace et Alimentation .. , 1989) 
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tures de les empreses. La implantació de 
les grans cadenes de la distribució d'ali
ments (Provigo, Steinberg, Métro-Ri
chelieu i IGA-Boniprix) i de les multina
cionals del menjar ràpid (McDonald's, 
Burger King, A & W, Harvey's, Mikes, 
St. Hubert BBQ, etc.) és molt més accen
tuada en els sectors perifèrics que dins de 
l'aglomeració. L'afiliació i la concessió són 
els instruments que permeten a aquestes 
firmes d'arribar a un mercat que seria cos
tós de conquistar per a noves implanta
cions (jota 6). 

Dins d'aquestes àrees urbanes perifèri
ques, on en els últims temps el creixement 
ha estat ràpid, les cadenes quebequeses de 
distribució d 'aliments han construït cen
tres de compra de barri i veïnat al voltant 
dels seus supermercats . Han implantat 
també els punts de venda de la seva pròpia 
xarxa de drugstores (Provisoir, La 
Maisonnée). Aquest tipus d'establiment es 
combina de vegades amb una estació de 
servei que ofereix una atenció permanent 
de 24 hores al dia i set dies a la setmana. 

Formes urbanes i restauració fast-food: 
els "passeigs de la caloria"' i les illes de 
restauració 

Qualsevol restaurant ràpid no és un res
taurant fast-food. Desgraciadament, la 
noció de fast-food es confon sovint amb 
altres tipus de restauració. Freqüentment, 
fa referència a petites unitats de producció 
on el menú és limitat i on el servei és ràpid 
i es fa darrera un taulell. El fast-food no és 
ni la pizzeria ni el bar de la cantonada. El 
fast-food és un univers on tot es preveu a 
l'avançada. És una megastructura que con
trola tot el procés d'elaboració del produc
te alimentari. El fast-food és una unitat de 
producció que consisteix a vendre, a un 
preu econòmic, plats cuinats i estandardit
zats que es poden consumir directament al 
punt de venda o ser enduts en un altre lloc, 
i la confecció dels quals és industrial. Cada 
restaurant ha de seguir (al peu de la lletra) 
totes les regles de funcionament que li dicta 
la casa mare: receptes, presentació, servei, 
condicionament, decoració, higiene, etc. 
(V ALLÉE, A., 1989). 

Les primeres implantacions de la indús
tria del tipus fast-food van aparèixer, a la 

Nota: 

2. Apartat escrit per Anne Vallée, estudiant de doc
torat de la Universitat La val. 

Foto 4: Concentració de restaurants a la Colli ne Parlementaire 

regió de Quebec, a principis dels anys sei
xanta, seguint les noves tendències ali
mentàries nord-americanes. En aquest 
moment, hi ha dos sectors de la restaura
ció que han sorgit d'aquesta indústria: el 
del pollastre (que s'articula al voltant de 
cadenes com Kentucky Fried Chicken i 

(Foto: "Espace et Alimentation", 1989) 

Saint-Hubert BBQ) i el de l'hamburguesa 
(que s'articula al voltant de les tres princi
pals cadenes: McDonald's, Burguer King i 
A & W) (jota 7). D'altres sectors, tals com 
el de la magdalena i el croissant, el dels 
entrepans de pisos (anomenats submarins), 
i el de les pastes alimentàries, s'afegiran a 

Figura 15: Repartició espacial de les fo rmes complexes de distribució comercial associades a la restauració de la Comunitat 
Urbana de Quebec, 1989 (Font: Enquestes sobre el terreny. Vallée, A. i Mascolo, S.) 
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Foto 5: Agrupament de restaurants fast-food en una artèria important de la regió 
(Foto: "'Espace et Alimentation", 1989) 

Foto 6: Exemple d'un supermercat localitzat en un centre comercial 

Foto 7: Exemple d'un d rugstore 
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(Foto: "Espace et Alimentation ", 1989) 

(Foto: "Espace et Alimentation", 1989) 
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aquesta xarxa cap a la fi dels anys setanta. 
Iniciador regional de la indústria de la res
tauració al minut, el sector del pollastre 
obre els horitzons a una nova pràctica ali
mentària. Per la seva estructura de servei, 
l'àpat, que es pot emportar a casa (el take 
o ut), representa la transició entre dues for
mes d'alimentació: l'alimentació domèstica 
i l'alimentació fora de casa. Per l'elecció de 
la seva localització, el sector del pollastre 
s'assembla encara al comerç d'alimentació 
tradicional. No tingué, doncs, un impacte 
clau sobre la distribució dels restaurants a 
Quebec. L'arribada del sector de l'ham
burguesa fou l'element detonador d'una 
certa especialització de l'espai de la restau
ració a Quebec. Aquest sector de la indús
tria de restauració al minut va tenir, doncs, 
un paper predominant dins l'evolució de 
la restauració ràpida. 

De manera esquemàtica, s'observa que 
l'evolució del fast-food està caracteritzada 
per dues principals fases de creixement ben 
diferenciades. L'arribada dels McDonald's 
en el territori fou una data clau. La influèn
cia d'aquesta cadena fou tan gran dins de 
l'activació de la xarxa de la restauració fast

food, que es parla del període abans de 
McDonald's (1960-1979) i del període des
prés de McDonald's (1980-1987). 

La fase anterior a McDonald's (1969-79) 
(figura 16), període en què els dos sectors 
pioners (pollastre i hamburguesa) prenen 
forma, és una veritable fase de consolidació 
de la indústria. Caracteritzada per un crei
xement sostingut i progressiu, només es 
coneixen dos tancaments al llarg del perío
de 1971-75. 

La fase posterior a McDonald's (1980-87) 
és tota una altra cosa. Malgrat que el crei
xement és constant, el nombre de tanca
ments creix molt ràpidament i passa del 
12,2% al16,3% entre 1976 i 1987. Després 
del1981, el nombre d'obertures disminueix 
mentre que el de tancaments creix, feno
men que mostra generalment un nivell de 
saturació del mercat. 

Així doncs, amb l'arribada dels restau
rants McDonald's al paisatge urbà quebe
quès, constatem un fort creixement del 
nombre d'implantacions de restaurants afi
liats a aquesta cadena al mateix temps que 
un nombre de tancaments molt més elevat 
que abans. La cadena McDonald's tingué, 
doncs, un efecte catalitzador sobre la indús
tria del fast-food. Quan McDonald's s'im
planta, un gran nombre de cadenes s'engan
xen a la seva xarxa per aprofitar-se de la 
seva popularitat i de la seva reputació. El 
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període posterior a la implantació de 
McDonald's és una fase de diversificació de 
la indústria caracteritzada per un creixe
ment de la competitivitat. McDonald's 
sembla tenir també un efecte d'absorció res
pecte del mercat de la restauració ràpida 
afavorint l'esclat de la seva estructura inicial. 

La distribució dels restaurants del tipus 
fast-food a la regió de Quebec el 1987 ifigu
ra 17), mostra dos models principals. El 
primer és de forma lineal: els restaurants 
estan, en aquest cas, localitzats al llarg de 
certs eixos de carreteres, però relativament 
distants els uns dels altres. El segon model 
és polaritzador, és a dir, que els restaurants 
fast-food es concentren espacialment en 
trams al llarg de certs eixos de comunicació 
importants. Amb el temps, el model de dis
persió espacial és substituït per un model 
de concentració comercial. 

Aquests centres de restauració ràpida es 
localitzen en sectors molt precisos de la ciu
tat. Es poden diferenciar set pols principals 
que corresponen als diferents punts d'accés 
a la ciutat: el passeig Laurier (Sainte-Foy), 
principal porta d'entrada de la capital; el 
passeig Sainte-Anne (Beauport), a l'est de la 
ciutat de Quebec; la carretera Kennedy 
(Lévis), a la ribera sud del riu Saint-Laurent, 
encreuament important del transport 
comercial entre aquesta regió de Quebec i 
els Estats Units d'Amèrica (eix nord-sud); 
el centre de la ciutat de Quebec, clau per la 
seva funció administrativa i turística; la 
Première Avenue (Quebec), eix nord-sud, 
lligam important entre el centre de la ciutat 
de Quebec i les rodalies del nord de la regió; 
el passeig de l'Ormière (Quebec i 
Ancienne-Lorette), que abasteix els sectors 
del nord -oest, les noves perifèries de la 
regió; i el passeig Wilfrid-Hamel (Quebec i 
Ville de Vanier), àrea comercial i industrial 
important, lloc de convergència de la circu
lació automobilística originària de les ciu
tats-dormitori del nord de la capital. 

Algunes d'aquestes concentracions, els 
"passeigs de la caloria" com popularment 
s'anomenen, tenen característiques comu
nes. Concentren, en una distància màxima 
de 2 000 metres, com a mínim quatre res
taurants de tipus fast-food. A més, la funció 
d 'aquestes artèries és predominantment 
comercial. S'hi troben serveis tals com esta
cions de servei, concessionaris de cotxes, 
altres serveis alimentaris (drugstores, super
mercats) però també, a prop, centres 
comercials (regionals o supraregionals) . 
L'altra característica d'aquests passeigs és 
que tots tenen el seu restaurant McDo-
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Figura 16: Evolució quinquennal del nombre de restaurants del ti pusfast-food a la regió metropolitana de Q uebec, 1960- 1990 
(xi fres estimatives, calculades a partir del ritme de creixement anual) 

nald's ifoto 8).La taula 1 ens indica que 
l'arribada dels restaurants McDonald 's als 
"passeigs de la caloria" té un efecte de pola
rizació. La presència d'aquesta cadena 
actua de manera doble sobre l'espai. El seu 
efecte catalitzador és tal que, per una 
banda, absorbeix una part del mercat de la 

indústria de l'hamburguesa per la seva 
reputació, la seva imatge de marca, i, per 
altra banda, provoca una diversificació del 
pol, ja que hi ha un efecte d 'atracció sobre 
els altres sectors de la neorestauració. Quan 
un restaurant McDonald's s' implanta en 
un sector donat, una multitud de cadenes, 

Figura 17: Distribució dels restaurants McD o nald's en relació als altres restaurants del tipus fast-food de la regió metropo li-
tana de Quebec, 1987 (Font: Enquestes sobre el terreny. Va/Lée, A.) 
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Foto 8: Agrupament de restau rants en un "passeig de la caloria" de la regió de Quebec 

siguin quines siguin les seves especialitza
cions (hamburguesa, pollastre, "submarí", 
magdalena, pizza, pasta), s'afegeixen al seu 
emplaçament i al seu mercat. 

Aquesta forma urbana, dedicada a l'ali
mentació, pren veritablement forma amb 
l'arribada dels restaurants McDonald's. Tot 
i que són un dels llocs preferits dels fast
food, els "passeigs de la caloria" no són les 
úniques formes d'acollir aquesta indústria 
florent. Al llarg d'aquests vint-i-quatre 
anys, la indústria del fast-food a Quebec 
s'ha implantat en diversos llocs de la ciutat. 
Així, es troben, seguint una seqüència espà
cio-temporal, en els barris centrals de la ciu
tat i a les vies de trànsit automobilístic (que 
corresponen a les artèries de gran trànsit de 
les ciutats nord-americanes), després, en 
carrers comercials, prop dels barris resi
dencials, i, finalment, als centres comercials 
de la regió. A aquestes quatre àrees d'im
plantació (artèries comercials, vies de tràn
sit, centre de la ciutat i carrers comercials), 
corresponen altres tants períodes o fases de 
creixement; cada un d'ells fa referència a 
canvis d'hàbits de consum tant a nivell dels 
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llocs de residència habitual com dels llocs de 
treball o de lleure de la gent. 

La primera fase (1960-65) !Jigura 18) es 
caracteritza per una implantació de les dife
rents cadenes a les vies de trànsit i al centre 
de la ciutat. Aquest fenomen s'explica per 
la presència d'una clientela concentrada 
sobretot al centre de la ciutat i a les rodahes 
més properes. La localització d'aquestes 
cadenes correspon a les estratègies dels dos 
sectors pioners de la restauració de tipus 
fast-food (pollastre i hamburguesa). Es 
dóna, així, pel tipus de servei privilegiat a 
l'època, el menú per emportar-se (el take 
out) o el servei a domicili. 

El període 1966-70 reflecteix la im
portància donada per aquestes indústries a 
establir les seves implantacions prop de la 
seva clientela. És per això que, durant 
aquest període de consolidació, apareixen 
restaurants en els carrers comercials, prop 
d'àrees residencials, fent competència al 
sector de la restauració clàssica mitjançant 
la monopolització d'una part del mercat. 

Durant la tercera fase (1971-75), hom 
veu reaparèixer l'interès d'aquesta inclús-
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(Foto: "Espace el Alimentb.tion", 1989) 

tria pel sector del centre de la ciutat. Aquest 
retorn s'explica per un canvi de funció 
econòmica. Efectivament, una nova orien
tació pren forma de resultes de la consoli
dació de tot l'aparell administratiu a la 
Colline Parlementaire així com dels altres 
serveis lligats al terciari i al turisme (centre 
de congressos, hotels, etc.). 

Les implantacions a les vies de trànsit, 
sempre presents en les quatre fases, esde
venen els llocs privilegiats de la indústria de 
la restauració ràpida per al període 1976-87. 
Es constata un descens del nombre 
d'implantacions als carrers comercials. A 
més, es constata l'existència del centre 
comercial com a nou lloc d'implantació. 
Aquesta elecció expressa generalment una 
saturació del mercat en els tres primers 
espais (vies de trànsit, carrers comercials, 
centre de la ciutat). Efectivament, si vol 
créixer, la indústria del fast-food ha 
d'ampliar el seu mercat per aprofitar així 
una nova clientela. Cal posar de relleu que 
aquest període correspon a una època 
d'alentiment econòmic. S'ha tornat més 
avantatjós d 'establir-se en els centres 
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comercials, ja que els promotors immobi
liaris ofereixen l'equipament en safata i el 
servei de manteniment i de vigilància, la 
qual cosa redueix les necessitats de capita
lització de la cadena. De fet, aquesta fór
mula és tal que la inversió es tradueix en 
quotes de lloguer i no en despeses de mobi
liàries i immobiliàries (les quotes de capi
talització són menys elevades). 

Estudi d 'un cas: el passeig Wilfrid-Hamel 
Travessant la regió de Quebec d'est a 

oest, el passeig Wilfrid-Hamel fou originà
riament la principal porta d'entrada del flux 
automobilístic provinent dels principals 
municipis situats a la ribera nord del riu. 
L ' activi tat d'aquest passeig perifèric 
s'orienta sobretot cap al sector dels serveis. 
El desenvolupament d'aquesta artèria ha 
pres realment embranzida amb la implan
tació d'un centre comercial a l'encreuament 
de dues vies de circulació ràpida: el passeig 
Wilfrid-Hamel i l'autopista Laurentienne, 
que abasta tot el nord de la regió. Després 
de l'aparició del centre comercial, l'activitat 
comercial de l'artèria s'ha accentuat. 
Veritable passeig de l'automòbil, aquest eix 
de carreteres ofereix la possibilitat d'esco
llir un bon emplaçament per a la implanta
ció de diferents serveis de venda i que 
atreuen una clientela de pas, o bé d'altres 
serveis especialitzats, l'única raó dels quals 
a l'hora d'escollir aquesta localització és la 
facilitat d'accés. 

Un dels elements que s'afegeixen a les 
diverses activitats econòmiques d'aquesta 
artèria és la indústria del fast-food. De fet, 
moltes cadenes (onze) s'ha establert en un 
tram restringit del passeig (1 200 metres), 
modificant així el paisatge urbà. 

Si s'observa la dinàmica espàcio-temporal 
d'aquesta artèria, es constata la importància 
del paper que hi ha tingut la indústria de 
l'hamburguesa. ParaHelament al fenomen 
d'atracció que ha provocat el centre comer
cial respecte dels sectors econòmics d' aques
ta artèria, la indústria de la restauració del 
tipus fast-food, sota l'acció polaritzadora del 
sector de l'hamburguesa-frankfurt, ha modi
ficat el paisatge d'aquest passeig. La implan
tació de les diferents cadenes de fast-food, 
especialment les especialitzades en l'ham
burguesa, crea tota una nova funció urbana. 
Es veu aparèixer una especialització de 
l'espai centrada en l'activitat alimentària. 
Aquesta artèria reflecteix al mateix temps el 
paper que ha tingut en l'escala de la conur
bació quebequesa l'empresa McDonald's: el 
passeig Wilfrid-Hamel és un dels tretze llocs 

caracterlstlques del "passeig de la caloria" 

Passeig Passeig Passeig Carretera Passeig Première Centre 
Wilfrid·Hamel Sainte-Anne Laurier Kennedy I'Orrnière Avenue de la ciutat 

Longitud 
de l'artèria (metres) 

Nombre 
de last·lood(1987) 
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Taula 1: Elements característics dels .. passeigs de la caloria .. de la regió de Quebec 

d'implantació escollits a Quebec per la cade
na McDonald's (figura 19). 

Tornant a les dues fases d'evolució 
d'aquesta indústria, l'anterior i la posterior 
a McDonald's, els mateixos patrons de dis
tribució es desenvolupen en el passeig 
Wilfrid-Hamel. Així, si s'observa !afigura 
19, poden distingir-se les dues fases. La pri
mera, anterior a McDonald's, segueix un 
model d'expansió espacial lineal. A partir 
de la implantació de McDonald's a l'artèria 
el 1979, el fenomen de polarització de la 
indústria es comença a dibuixar. Aquest 
efecte d'atracció del restaurant McDonald's 
provoca també una diversificació del mer
cat de la indústria del fast-food. Aquest 
efecte d'atracció és predominant en un 
tram de l'artèria situat entre els carrers 
Marie-de-l'Incarnation i Plessis. Deu esta
bliments, oberts des de la implantació del 
restaurant McDonald's, s'han situat als vol
tants d'aquest. ParaHelament a l'efecte de 
diversificació, el restaurant McDonald's 
absorbeix una part d'aquest mercat. Això 
provoca el tancament de quatre restaurants 
en la zona d'atracció del McDonald's. És 
en aquest sentit que aquest líder de la res
tauració del tipus fast-food és un element 
creador d'una nova forma urbana. Aquest 
"passeig de la caloria" ha esdevingut, al 
llarg dels anys, una "estació de servei de 
l'estómac", la funció de la qual és restaurar, 
omplir el dipòsit de calories per un preu 
mòdic i sense perdre el temps. 

La restauració del tipus fast-food forma 
part del nostre univers urbà. Localitzada 

en punts estratègics, ha sabut respondre 
ràpidament i aprofitar-se dels canvis 
d'hàbits alimentaris dels urbans. En un pri
mer moment, es va implantar al llarg de les 
artèries importants de la regió i al centre de 
la ciutat, i després, seguint les migracions 
urbanes, va afavorir les implantacions no 
lluny dels barris residencials, en carrers 
comercials, per finalment retornar al centre 
de la ciutat i "envair" els centres comer
cials de la regió. 

Posteriorment, s'ha pogut observar que 
aquesta indústria es concentra espacial
ment, creant així una xarxa de distribució 
d'aliments al mig de diversos sectors de la 
ciutat. Així doncs, d'un fenomen puntual 
(per la localització dels restaurants fast
food de manera puntual dins l'espai), ha 
esdevingut un fenomen de concentració. 
Aquest fenomen de concentració s'ha 
accentuat per la presència dels restaurants 
McDonald's, els quals, per la seva fama i la 
seva imatge, exerceixen un efecte d'atracció 
envers altres cadenes. 

El paisatge urbà ha estat transformat per 
aquests nous actors econòmics, la principal 
intenció dels quals és alimentar amb rapi
desa, a baix cost, amb un menjar estandar
ditzat que respon a un nou estil de vida. 

Les illes de restauració dins 
dels centres comercials: una imatge 
de la plaça pública tradicional' 

L'illa de restauració és una forma urbana 
composta de diversos taulells de restauració 
ràpida, independents els uns dels altres (com 
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Figura 18: Llocs d'implantació dels fast-food. Regió metropolitana de Q uebec, 1960-1987 

Figura 19: Repartició espàcio-temporal dels restaurants del tipusfast-food al passeig Wilfrid-H amel, 1987 
(Font: Enquestes sobre el terreny) 
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a mínim espacialment), als quals s'associa 
un espai col·lectiu de consum (foto 9). 
Menjar en un espai de restauració d'aquest 
tipus implica que diverses persones que 
mengen juntes' poden anar cadascuna a 
buscar el seu àpat a un taulell diferent i reu
nir-se seguidament a l'àrea de consum. 

L'espai de restauració comercial clàssica 
està condicionat de manera que l'espai de 
preparació de l'àpat (la cuina) i l'espai de 
consum de l'àpat (el menjador) són situats 
ambdós a l'interior d'una única entitat 
comercial: el restaurant. A l'illa de restau 
ració, aquesta articulació espacial de ls 
espais de preparació i de consum de l'àpat 
és una mica diferent, ja que l'espai real de 
preparació de l ' àpat està generalment 
(encara que no sempre) situat a l'exterior 
del centre comercial on hi ha l' illa i la fun
ció principal del taulell alimentari es 
redueix a la presentació i la vend a de 
menús precuinats. És el restaurant reduït a 
la seva mínima expressió: un taulell de 
venda que proposa una sèrie de plats lles
tos per a menjar. 

Alguns d'aquests taulells alimentaris ofe
reixen àpats complets (de la sopa a les pos
tres), mentre que d'altres només proposen 
la possibilitat de picar. La gent s'instaHa 
generalment a les taules per prendre un 
àpat ràpid (lleuger o complet), parlar i des
cansar entre dues compres dins dels grans 
magatzems. 

Aquestes àrees de restauració contenen 
un nombre variable de comerços: els dels 
centres comercials regionals i dels mercats 
d'alimentació, reuneixen en general entre 
cinc i set taulells de venda, mentre que 
aquest nombre oscil·la entre 12 i 18 en el 
cas dels centres comercials supraregionals. 
El nombre de llocs per seure varia també 
considerablement d'una illa de consum a 
una altra. En general, podem trobar entre 
50 i 150 seients a les àrees de restauració 
dels mercats d'alimentació i quasi 600 a les 
dels centres comercials supraregionals: la 
plaça Laurier, per exemple, un centre 
comercial supraregional de Sainte-Foy, 
compta prop de 375 comerços i conté tres 
illes de restauració diferents; en total, s'ha 
inventariat 1 200 llocs per asseure's, un 
nombre, sens dubte, considerable . 

Notes: 

3. Apartat escrit per Sophie Mascolo, esrudiant de 
màster de la Universitat La val. 

4. O "dinen", segons l'expressió utilitzada a la banda 
europea de l'oceà Atlàntic. 
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Hi ha, en realitat, dos tipus d'illes de res
tauració: aquelles que tenen taulells de 
venda propietat del mateix grup financer, el 
qual s'ocupa també de la gestió de l'espai de 
consum, i les que tenen taulells de venda 
administrats individualment per grups d'ali
mentació diferents i on la gestió de l'espai 
de consum adjacent als taulells és responsa
bilitat del centre comercial que els hostatja. 
Les illes constituïdes per taulells d'alimen
tació independents els uns dels altres corres
ponen a formes de distribució complexes, 
mentre que les que tenen un sol propietari, 
tot i que reprodueixin una estructura 
d'organització espacial similar a la comple
xa, corresponen, de fet, a formes simples. 

Una enquesta sobre el terreny en nou 
àrees de restauració de la regió de Quebec 
ha permès de constatar que el 35% dels 
taulells d'alimentació que hi ha en aquestes 
àrees estan directament associats amb una 
cadena de restaurants de fast-food del tipus 
McDonald's. Els altres (o sigui, el65% dels 
taulells), no són sinó sandwitxeries i bars. 
Les illes de restauració van aparèixer a 
Quebec a principis dels anys setanta i esta
ven constituïdes en aquell temps per sand
witxeries i bars essencialment. No fou sinó 
a partir de 1977 que la restauració fast-food 
va aparèixer, i encara d'una manera ben 
tímida al començament (taula 2). 

La implantació de les cadenes de restau
rants fast-food a les illes de restauració de 
Quebec es va fer, doncs, progressivament. 
De 1977 a 1983, és la fase d'introducció del 
concepte illa de restauració, i només una 
cadena (A & W), especialitzada en la venda 
d'hamburgueses i root beer (beguda gasosa 
a base de gingebre) és present en el mercat; 
és un període d'innovació, d'avantguarda. 
Entre 1984 i 1985, és l'explosió: en dos 
anys, catorze taulells de restaurants fast
food s'inauguren a les illes de restauració. 
El concepte de taulell d'alimentació asso
ciat a una àrea de restauració ràpida és lla
vors recuperat per d'altres cadenes ameri
canes: McDonald's, Bloom' s lnternational, 
Frit's i Kentucky Fried Chicken. Des 
d'aquesta explosió, cap més cadena no ha 
obert un taulell de venda, la qual cosa ens fa 
pensar que hi ha, en l'actualitat, una certa 
saturació d'aquest mercat. 

Algunes especialitats culinàries estan 
presents en cada una (o quasi) de les illes de 
restauració de Quebec, independentment 
de les dimensions de l' illa i el centre que 
l'acull. Aquestes especialitats són evident
ment l'inevitable trio hamburguesa-pata
tes fregides-coca-cola, però també la pizza, 

Foto 9: Exemple d'illa de restauració en un gran centre comercial de la regió de Quebec (Foto: "Espace et Alimentation ", 1989) 

els menús xinesos a l'americana", el 
pollastre fregit, els entrepans i les amanides 
variades. A mesura que es puja en la jerar
quia dels centres comercials, aquesta 
gamma d'especialitats culinàries es diversi
fica considerablement, i taulells especialit
zats en la venda de croissants, magdalenes, 
smocked meat (que són entrepans de bou 
fumat, variant pastrami generalment, ser
vits amb patates fregides i una amanida de 
col), menús vietnamites, gofres (galetes far
cides de dolç), productes làctics i cafès, apa
reixen progressivament a les illes dels cen
tres regionals i supraregionals i s'afegeixen 
als que hem esmentat anteriorment. 

Des de fa ja uns quants anys, diversos 
menús ètnics han aparegut de fet dins 
d'aquests " temples de la restauració ràpi
da" . En el suburbi de Sainte-Catherine 
(mercat d'alimentació força popular situat 
al carrer Sainte-Catherine, a Montreal), hi 
ha representades diverses especialitats 
culinàries regionals de tot el món, i hom 
passa, amb una desimboltura total, del tau
lell de sushi japonès al dels tacos mexicans. 
És xocant .. . s'hi pot fer la volta al món, en 
l'espai de només unes quantes desenes de 
metres quadrats! 

El caràcter multiètnic i multicultural de 
la ciutat de Montreal, metròpoli econòmi
ca i cultural de Quebec, hi té evidentment 
alguna cosa a veure. A Quebec, capital 
política i centre regional important, els 
diversos grups ètnics hi són presents en 
proporcions més reduïdes, i també les seves 

cuines regionals i nacionals que encara no 
han fet el salt d'una producció artesanal 
(que és present en els petits restaurants de 
caràcter ètnic) cap a una producció de mas
ses (present en els taulells d'alimentació de 
les illes de restauració dels centres comer
cials). Cal no oblidar, sobretot, que aques
ta introducció progressiva de cuines regio
nals i nacionals del món sencer dins d'àrees 
de restauració de centres comercials s'ha 
esdevingut sobretot pel procés de recupe
ració-adaptació-desnaturalització d'aquests 
menús regionals típics, els quals, en passar 
pel motlle de la indústria de la restauració 
ràpida, han perdut força atractius i s'han 
anat tornant progressivament menús típi
cament americans. Fins i tot si aquests tau
lells d'alimentació són a vegades mostra 
d'una certa innovació culinària, caldria no 
esperar en tot cas de fer-hi descobertes 
culinàries gastronòmiques. 

Aquestes àrees de restauració ràpida que 
s'estenen al llarg de l'entramat interior del 
centre comercial, i que semblen haver estat 
condicionades "espontàniament" en un 
espai que els arquitectes del centre comercial 
han deixat buit, recorden molt especialment 
les places públiques tradicionals on s'inter
canviaven serveis, béns i informacions diver
ses. De fet, si ens hi aturem una mica, ens 
adonem que el conjunt del centre comercial 
reprodueix a gran escala les estructures 
d'organització espacial característiques del 
barri comercial: una xarxa de carrers princi
pals i secundaris, flanquejats a banda i banda 
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per comerços i botigues i on hi ha condicio
nades a certs punts de convergència "pla
ces" d'intercanvis econòmics i socials. L'afi
liació simbòlica de les illes de restauració, 
aquestes places urbanes interiors ifoto 1 0), a 
institucions urbanes seculars com l'àgora, el 
fòrum romà i la plaça medieval és, doncs, 
perceptible alhora a través de cens elements 
de la seva decoració: arbres, fanals i punts de 
llum, i a través de la seva disposició general 
a l'interior del centre comercial, ja que 
aquestes àrees de restauració estan general
ment situades a les confluències de les avin
gudes principals i secundàries dels centres 
on estan localitzades. 

Seria interessant de recordar que un dels 
principis del condicionament d'un centre 
comercial a l'americana era de no preveure 
cap espai de repòs al seu interior, de mane
ra que la gent, cansada de ser sol·licitada 
per tot arreu, acabés comprant impulsiva
ment coses de les quals no tenia realment 

cap necessitat. Si el condicionament 
d'espais de descans d'aquest tipus és 
permès avui dia dins dels centres comer
cials quebequesos, mitjançant una restau
ració de transició, és possible de creure que, 
actualment, aquesta operació resulta finan
cerament molt rendible. 

La creació d'aquests taulells d'alimenta
ció, com els dels restaurants ràpids en gene
ral, se situa dins la multitud de canvis que 
han comportat algunes innovacions tec
nològiques recents, en els camps de la con
servació i la distribució dels productes 
d'alimentació (congelats, envasats al buit, 
precuinats, etc.). En conseqüència, una anà
lisi profunda d'aquest fenomen espacial no 
pot deixar de banda el context sòcio
econòmic més ampli que l'envolta: el del 
consum i la distribució de masses, certa
ment, però també el dels estils de vida que 
hi estan lligats. L'àrea de la restauració a 
l'interior del centre comercial permet jus-

Cadena de fast-food Any d'obertura d'un taulell 
en una illa de restauració 

Taula 2: Anys d'instal·lació dels 
diferents establiments 
de la cadena de [ast
food 

A&B 
Bloom's lnternational 
Croissant Plus 
Frit's (Frite) 
Mc Donald' s 
Poulet Frit Kentucky 

19n 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

1 
5 

2 
1 

2 
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Foto 10: U~a plaça urbana in
ten o r 

(Foto: • E<pace et Ali
mentation", 1989) 

rament d'unir en un mateix espai dos 
"altars" del consum de masses: els centres 
comercials i els restaurants fast-food. Sor
gits d'una mateixa concepció de la realitat 
econòmica, no és gaire sorprenent que 
s'hagin reunit espacialment amb el temps. 

Conclusió 
L'anàlisi de la xarxa de distribució d'ali

ments dins de la regió metropolitana de 
Quebec iJ.lustra la manera com la cultura 
alimentària dels quebequesos s'ha trans
format al llarg del tres darrers decennis. En 
el conjunt de la regió, s'ha assistit al desen
volupament d'un segon sector de distribu
ció d'aliments que és la restauració. De ser 
marginal, ha passat a esdevenir avui dia una 
de les formes de consum d'aliments pre
dominants. Això comporta el naixement 
de noves formes urbanes relacionades amb 
l'agrupament dels establiments i les seves 
firmes: els "passeigs de la caloria", illes de 
restauració, mercats d'alimentació, carrers 
comercials, en són una expressió volàtil, ja 
que la distribució d'aliments està sotmesa a 
una competència aferrissada i aquesta 
expressió espacial de les nostres noves 
maneres d'abastir-nos i d'alimentar-nos és 
en constant evolució. 

Data de recepció de l'original: 02.91 
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ELS MERCATS D'ALIMENTACIÓ 
A QUEBEC 

Ressorgiment d'una forma secular 
de distribució de l'alimentació 

Una mirada a la distribució dels aliments: 
supermercat, botiga especialitzada 
i mercats d'alimentació 

Des de fa una trentena d'anys, a Quebec 
hi ha hagut una complicació de la xarxa de 
distribució dels aliments, que s'ha densifi
cat, diversificat i especialitzat de manera 
notable. A més, el supermercat, després 
d ' haver dominat el sector de la distribució 
dels aliments, viu des de fa uns deu anys 
un descens de popularitat, mentre els 
drugstores i les botigues especialitzades 
han anat guanyant terreny, i nous tipus 
de mercats públics han aparegut en el pai
satge urbà. 

El supermercat, rei i mestre indiscutible 
de la distribució dels aliments des dels anys 
seixanta a Quebec, ha vist recentment com 
la major part del seu mercat decreix, de 
manera inquietant, segons el punt de vista 
de les quatre grans cadenes de distribució. 
De fet, del 72% del mercat de la distribució 
dels aliments ' que el supermercat controla
va el 1982, només en controlava el 62% el 
1987, la qual cosa representa una baixa del 

Notes: 

I. Cal tenir en compte que aquestes dades no 
inclouen el sector de la restauració. 

2. El terme exòtic està utilitzat aquí amb el sentit 
d'allò "que surt de la quotidianitat", del que és del 
domini de la descoberta culinària o del refinament 
(VALLÉE, A., 1989). 

3. La fal·lera per una forma d'organització de mercat 
més especialitzada és tal que fins i tot els super
mercats sucumbeixen a aquesta influència "euro
pea" . Efectivament, les grans avingudes rectilí
nies, característiques dels supermercats dels anys 
setanta, fan lloc a les illes especialitzades en la 
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12,5% només en cinc anys. Això és consi
derable, ja que se sap que cada punt de 
mercat adquirit representa uns quants 
milers de dòlars que no s'obtenen sinó a 
força de campanyes publicitàries agressi
ves. El rei encara regna, però el seu poder, 
quasi absolut no fa encara vint anys, és cada 
cop més qüestionat ... 

Aquest descens de popularitat del super
mercat es pot atribuir, en part, a l'èxit crei
xent que tenen les noves botigues especia
litzades, les quals, dins d'un marc molt més 
personalitzat, ofereixen una gamma varia
da de productes frescos (peix i marisc, frui
ta i verdura) o bé exòtics' (especialitats 
culinàries estrangeres que van de la simple 
baguette francesa a la choucroute, passant 
per tota una gamma de formatges fins). La 
comercialització dels productes a les boti
gues especialitzades funciona a l'estil del 
"marketing a l'europea": petites unitats de 
distribució especialitzades en la venda de 
només alguns productes concrets' que mar
quen el retorn a unes relacions comercials 
més amigables, menys anònimes. Els pro-

venda d'alguns productes (l' illa de la fruita i ver
dura, la del peix i marisc, la del menú precuinat, 
etc.) a través de les quals el consumidor circula 
menys mecànicament. Aquesta nova forma 
d'organització, adaptada al concepte de super
mercat, s'anomena "botigàbia". 

4. Explicarem amb més detall el que és un mercat 
d'alimentació i en què es distingeix del mercat tra
dicional. Per a un lector català, estranger al context 
quebequès de la distribució alimentària al detall, 
creiem, però, que és útil d'especificar tot seguit 
que el terme balle de marcbé (mercat) que utilit-

ductes són manipulats per especialistes, 
experts en el seu camp o que són vistos 
com tals, almenys. ·Espacialment, aquestes 
botigues d'alimentació s'agrupen cada cop 
més al llarg dels carrers comercials de 
caràcter més popular, però també a l'inte
rior dels petits centres comercials especia
litzats en la venda de productes alimentaris. 
Aquests centres comercials, anomenats 
"mercats d'alimentació" en referència sens 
dubte als antics mercats públics, van aparèi
xer en el paisatge urbà, una mica per tot 
Quebec, a principis dels anys vuitanta. 
Com és aquest nou concepte de distribució 
dels aliments que pren el seu nom dels mer
cats d'antany, però que s'assembla curiosa
ment a un centre comercial•? 

Del mercat tradicional 
a un centre comercial alimentari 

Cal, en primer lloc, fer una revisió histò
rica del concepte de mercat alimentari. El 
concepte de mercat és molt antic i, de sem
pre, ha estat associat a la plaça de mercat; 
l'origen arquitectònic d'aquests mercats 

zarem correspon als mercats municipals que tro
bem a Catalunya, mentre que les balles d'alimen
tation (mercat d'alimentació) són veritables centres 
comercials especialitzats en la venda de productes 
alimentaris. Allotgen comerços alimentaris i no 
només parades o taulells de venda. Que nosaltres 
sapiguem, aquest concepte de distribució ali
mentària no existeix a Catalunya. Pel que fa als 
"mercats públics", són mercats exteriors on els 
productors agrícoles van a vendre directament els 
seus productes hortícoles i agrícoles. 
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coberts es remunta a l'Antiguitat. Segons 
alguns, el mercat podria tenir "el seu origen 
en les galeries que envoltaven el fòrum de 
les ciutats romanes, i sota les quals es 
col-locaven les botigues"'; de fet, força mer
cats de l'Edat Mitjana reproduïen aquesta 
disposició dels antics mercats coberts. La 
paraula mercat va aparèixer, també, a l'Edat 
Mitjana, al Nord d'Europa; en aquest sen
tit, tot porta a creure que els mercats foren 
llocs de distribució comercial molt estesos 
a les ciutats de la Lliga Hanseàtica, on la 
planta baixa del guildhall, és a dir, "el palau 
dels gremis d'oficis" (o ajuntament), també 
servia de mercat de comerç' . 

La tradició dels comerciants nòmades i 
dels productors locals que van a vendre llur 
mercaderia sota el mercat és doncs força 
antiga i encara persisteix en moltes ciutats 
d'arreu del món. Des d'aquesta perspectiva, 
no és estrany que els colonitzadors france
sos i britànics importessin a Quebec durant 
els segles XVIII i XIX un model de distribu
ció comercial tan estès en els seus propis 
països i que s'adaptava bé a les condicions 
climàtiques quebequeses. 

Els mercats van ser, al llarg del segle pas
sat, un dels llocs d'animació sòcio-cultural 
més importants per a la comunitat. 
Cadascuna de les places de mercat de la 
ciutat de Quebec tenia el seu mercat 
comercial i, en total, al llarg de tot el segle 
XIX, es van anar succeint divuit mercats a 
les diferents places de Quebec' . Contrà
riament als mercats europeus, on el comerç 
de tots tipus de mercaderies, a l'engròs o al 
detall, estava autoritzat, els primers mercats 
quebequesos (1805-1850) foren reservats 
al comerç de carn; les altres activitats 
comercials es portaven a terme a l'exterior, 
a la plaça del mercat. Aquests primers mer
cats consistien doncs en construccions fetes 
de fusta, rectangulars i de mides reduïdes, 

Notes: 

S. La Grande Encyclopédie. Inventaire raisonné des 
Sciences, des Lettres et des Arts, article "halle" 
(mercat), pàgina 766. Alguns autors fan remuntar 
encara més lluny aquest origen conceptual del 
mercat. Sobre aquest tema, Lewis Mumford afir
ma: "És possible que, com a molt tard, cap a l'any 
2000 abans de Crist, el mercat existís ja sota dues 
formes prototipus: la gran plaça per a les transac
cions a l'aire lliure i el mercat cobert. Aquests 
prototipus, però, van ser sens dubte precedits per 
la forma més antiga dels "grans magatzems" dins 
del temple". (Mumford, L.: La cité à travers l 'bis
toire, pàg. 96. 1964 ). 

6. Mumford, L.: La cité à travers l 'bistoire, pàg. 347. 
1964. 

que acollien els taulells dels carnissers i les 
balances oficials. 

A la segona meitat del segle XIX, l'apa
rença dels mercats es va anar modificant a 
poc a poc, amb l'impuls d'algunes innova
cions arquitectòniques de gran pes. Poden 
esmentar-se, com exemples, la disposició 
d'un passadís central, que permetia la cir
culació de gent dins del mercat i assegura
va al mateix temps certa protecció contra la 
intempèrie, o bé l'addició d'un segon pis a 
l'edifici del mercat. Aquesta darrera inno
vació no fou possible fins al moment que es 
començaren a utilitzar els materials de 
construcció resistents i incombustibles 
(pedra, maó, metall i vidre). Aquesta inno
vació permeté, a més, diversificar l'espai 
interior del mercat: la planta baixa s'utilit
zava amb fins comercials, mentre que la 
gran sala del pis superior servia per a cele
brar assemblees públiques, talment com en 
el temps dels guildhall medievals. 

En resum, de simples recers que eren al 
començament, els mercats del segle XIX van 
esdevenir, amb els anys, edificis relativa
ment espaiosos que col ·laboraven en 
"l'ornamentació i embelliment de la ciu
tat", amb la mateixa categoria que l'ajunta
ment o qualsevol altre edifici públic presti
giós. El mercat esdevingué, a partir del 
1860, "un veritable centre multifuncional 
molt ben proporcionat per a les diverses 
necessitats d'abastiment i de diversió de la 
població quebequesa. [ ... ] És no només un 
pol d'atracció sòcio-econòmic sinó també 
un pol d'atracció sòcio-cultural i recrea
cional"'. Com a llocs d'intercanvis i de tro
bada privilegiats, van aconseguir ocupar, 
doncs, un lloc clau dins la vida comunal 
quebequesa. 

El 1911 s'adoptà un nou reglament que 
regia el comerç de la carn de carnisseria; 
des d'aquell moment, es permetia "als car-

7. Chouinard, R.: Analyse de l'évolution arcbitectu
rale des balles de marcbé de Québec au cours du 
XIX e siècle, pàg. I. 1981. 

8. Chouinard, R.: Analyse de l'évolution arcbitectu
rale des balles de marcbé de Québec au cours du 
X /Xe siècle, pàg. 235. 1981. 

9. Chouinard, R.: Analyse de l 'évolution arcbitectu
rale des balles de marcbé de Québec au cours du 
XIX e siècle, pàg. 237. 1981. 

10. Chouinard, R.: Analyse de l'évolution arcbitec
turale des balles de marcbé de Québec au cours 
du XIX e siècle, pàg. 238. 1981. 

Il. Chouinard, R.: Analyse de l'évolution arcbitec
turale des balles de marcbé de Québec au cours 
du XIX e siècle, pàg. 238. 1981. 

nissers de la ciutat vendre i exposar a la 
venda en una parada privada, botiga o 
magatzem situat dins la ciutat de Quebec, 
carn generalment anomenada de carnisse
ria, i normalment venuda i comprada dins 
dels mercats públics"'. Aquest nou regla
ment engega una veritable reforma del sis
tema de distribució alimentària existent fins 
llavors: parades privades s'inauguren una 
mica per tot el territori de la ciutat, perju
dicant directament mercats i places que 
eren, fins llavors, els llocs privilegiats de 
l'abastament i la distribució de carn. 

Els tancaments de mercats i places 
durant els anys que seguiren a l'aparició de 
parades privades de carnissers, són un tes
timoni clar d'aquesta mesura perjudicial 
per a la seva vida. Hom pot imaginar fàcil
ment com aquests tancaments van tenir un 
impacte considerable sobre "els hàbits de la 
població quebequesa, que anava quasi quo
tidianament a les places dels mercats "". Un 
bon nombre de residents dels suburbis van 
sentir-se descontents d'aquesta decisió del 
consell municipal que tingué com a conse
qüència l'eliminació d'un lloc important de 
diversió per a ells. També s'informa que 
"va passar força temps fins que la gent 
s'acostumà i sobretot aprecià el nou mode 
de distribució dels articles alimentaris"" . 
És clar que els nous emplaçaments de dis
tribució i abastament no van poder assumir 
immediatament la funció sòcio-cultural de 
diversió i intercanvi que tenien els antics 
llocs. La transició no es va fer d'un dia per 
l'altre, sobretot tenint en compte els cos
tums dels ciutadans". 

El concepte de mercat és doncs l'hereu 
d'una llarga i rica tradició urbana; lligat a la 
plaça central de la ciutat, als colors del mer
cat públic i a la venda estil encants, és un 
concepte carregat d'història. Més que un 
simple lloc d'intercanvi comercial, el mer-

12. Sobre aquest tema, és interessant de posar de 
relleu que en el moment de l'aparició a la regió de 
Quebec, en els anys 1930-40, de les primeres 
botigues de queviures amb sucursals (inspirades 
en el supermarket americà), la resistència de la 
població davant d'aquesta nova forma de distri
bució fou comparable a la demostrada davant 
l'aparició de les primeres parades privades de 
carn que substituïen els mercats. Es trobaven 
ben pocs avantatges a la nova fórmula (el super
mercat) i es lloaven els mèrits de l'antiga (la boti
ga de queviures familiar) . (Falardeau, P.H.: Le 
commerce d 'épicerie à Québec, pàg. 44. Memòria 
de màster en Estudis Comercials. Universitat 
La val. Quebec, 1946 ). 
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cat ha estat, de sempre, un lloc important 
per a les trobades i intercanvis socials. 
Desaparegut a Quebec a finals del segle XIX 

després de la reestructuració de la xarxa de 
distribució comercial, aquest concepte ori
ginal de distribució dels aliments ha rea
paregut recentment dins del paisatge urbà 
de Quebec. El concepte ha sofert una cura 
de rejoveniment; d'alguna manera, s'ha 
adaptat als gustos actuals. 

El nou mercat d'alimentació quebequès 
és en realitat una suma de petits centres 
comercials que concentren entre deu i tren
ta comerços especialitzats en la venda de 
productes i de serveis alimentaris (figura 1). 
Obert tot l'any, set dies a la semana, es dis
tingeix del mercat tradicional principal
ment pel fet que oposa una infrastructura 
rígida i fixa (dels comerços i botigues) a la 
infrastructura mòbil i flexible (de les taules 
de venda) característica dels mercats. A 
més, els comerciants que hi venen béns i 
serveis difereixen dels mercaders que hi 
havia en els mercats tradicionals. Efec
tivament, al contrari que els darrers, els 
quals reunien generalment la categoria de 
productors i distribuïdors a l'engròs i al 
detall, aquests comerciants no es dediquen 
sinó a la distribució al detall de productes 
alimentaris especialitzats. 

Aquests dos tipus de mercats (l'un sinò
nim de mercat públic, l'altre de centre 
comercial) són producte de llurs èpoques 
respectives. Els antics mercats fan referèn
cia a un mode de producció i de distribució 
artesanal, d 'un altre temps, d'abans de la 

Organització 
espacial 

revolució industrial; són, d'alguna mane
ra, supervivents del passat, són fugitius de 
la història del comerç. Els mercats d'ali
mentació actuals són, per la seva banda, 
concebuts a imatge dels modes de produc
ció i de distribució industrialitzats on qües
tions tals com la de la rendibilització dels 
espais comercials intervenen fins i tot abans 
que no es construeixin les estructures. La 
lògica que caracteritza l'una o l'altra 
d'aquestes formes de distribució comercial 
és doncs realment mediatitzada per una 
relació comercial ben diferent. 

Des del 1982, nou mercats alimentaris 
han estat construïts dins del territori de la 
Comunitat Urbana de Quebec (CUQ) 
(figura 2) . Montreal, i altres ciutats de 
menys envergadura com Ville de Lava!, 
Longueuil, Trois-Rivières, Sherbrooke, 
Brossard, Ville Saint-Léonard, viuen el 
mateix fenomen amb major o menor 
amplitud, depenent de la magnitud de la 
ciutat i la regió que ha d'abastar. En el cas 
de la ciutat de Montreal, és interessant de 
constatar que la revaloració dels antics mer
cats públics des de fa uns quinze anys ençà, 
en part sota la influència de les comunitats 
ètniques, permet que es trobin costat per 
costat en el paisatge urbà, més que a cap 
altre lloc de Quebec, mercats tradicionals 
amb nous mercats d'alimentació. 

Components espacials i comercials dels 
mercats alimentaris actuals 

Les enquestes que s'han fet en cada un 
dels mercats d'alimentació de Quebec per-

Activitat Especialització 
comercial alimentària ó 

(passatge públic ••. ) (comerç de ..• ) 

a 
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meten constatar que és important dissociar 
l'espai particular que ocupa el mercat ali
mentari dins l'espai total de l'edifici que 
l'acull. Com que aquest edifici té a cops 
més d ' un pis, s'ha constatat que els 
comerços associats al concepte de mercat 
són sempre situats a la planta baixa 
d'aquest edifici. L'espai del mercat és doncs 
ben circumscrit espacialment i es distingeix 
clarament de l'espai total de l'edifici que 
l'acull. No hi ha una correspondència abso
luta entre aquestes dues entitats espacials i 
cal, doncs, distingir-les (figura 3). 

L'edifici que acull el mercat Fleur-de
Lys il·lustra bé aquesta doble orientació, 
les dues funcions de la qual són molt ben 
circumscrites dins l'espai. El mercat d'ali
mentació ocupa la planta baixa de l'edifici 
mentre que les oficines ocupen el pis supe
rior. Aquesta ocupació mixta i aquesta cir
cumscripció del mercat a la planta baixa és 
un model d'organització espacial molt 
estès que recorda força el mercat quebe
quès de la segona meitat del segle XIX , 

quan el pis superior era utilitzat per a les 
assemblees públiques. Els comerços que 
estan lligats al concepte de mercat alimen
tari actual no són doncs mai del tipus 
administratiu, i si hi ha oficines dins dels 
edificis que allotgen els mercats, es troben 
sempre als pisos superiors. 

La diversitat i l'especialització dels 
comerços que componen el mercat és ele
vada. Pel que fa a les botigues, s'hi poden 
comptar generalment una o dues carnisse
ries-xarcuteries, un forn, una pastisseria, 

Superficie 
(m2) 

Figura 1: Tipologia de les prin
cipals formes de dis
tribució dels aliments 

~ I interior exterior a !"engròs al detall <30% 30·60% >60% 

(Font: Ma sco /o, S., 
1989; Chouinard, R., 
1985; i Lebel, M., 
1985) 

Mercat públic I I I I ~ 2 000 

Mercat tradicional I I I I ~36-1800 

Mercats d'alimentació I I I I ~ 3000-6000 

Centre comercial 1 I I I I ~ 3600-90000 

Artèria comercial 2 I I I I -

Carrer comercial 3 I I I I -

1. El tipus d'organització espacial dels centres comercials varia segons el tipus de centre comercial (supraregional, regional, de barri o de veïnat) : 
els centres comerc1als suprareg1onals i regionals estan constituïts per passatges públics interiors, mentre que els de barri associen al mateix 
temps els passatges interiors amb un passatge exterior i els de veïnatge estan constituïts generalment d'un sol passatge exterior. 

2. Caracteritzada per una alta densitat de circulació i on normalment hom va de compres en cotxe. 
3. Caracteritzat per una feble densitat de circulació motoritzada, i on normalment hom va de compres a peu . 
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Figura 2: Localització dels mer
cats d'alimentació en 
la xarxa metropolita
na de carreteres de 
Quebec. Comunitat 
Urbana de Quebec, 
1990 

(Font: Enquestes sobre 
el terreny. Va/lée, A. i 
Masroi<>, S.) 

Figura 3: Edificis que acullen 
els mercats d'alimen
tació. Percentatge de 
cadasc una de les 
categories de comer
ços. CUQ, 1989 

(Font: Enquestes so
bre el terreny) 

Mercata d'alimentació 

1. Mercat de Sainte-Foy 
2. Mercat Fleur-de-l.ys 
3. Mercat del Pet~-Ouartier 

L'edmct en conJunt 
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O Restaurant 

4. Mercat del carrer del Campanile D A~res botigues i serveis 

O Oficines 
5. Mercat de la plaça de la Cité 
6. Mercat de Vleux-Port 

l 
I 

Xarxa de carreteres 

Curs d'aigua 

O 2km 

una verduleria-fruiteria (que ofereix una 
gran varietat de fruita i verdura exòtiques i 
de fruita i verdura biològiques), una botiga 
d'aliments naturals i una botiga d'aliments 
a l'engròs; s'hi afegeix a cops un comer
ciant de pasta fresca, un aparador de men
jats preparats (el taulell de venda del qual 
conté menús cuinats al buit) i fins i tot una 
botiga de queviures tradicional. Pel que fa 
a restaurants, s'hi pot trobar sovint un cafè, 
un restaurant de tipus fast-food i/ o un res
taurant-al-minut naturista. Finalment, pel 
que fa als comerços no-alimentaris, s'hi 
troba generalment una botiga d'accessoris 
de cuina i una floristeria, a cops una llibre
ria, una botiga de regals, un servei bancari 
(com poden ser els caixers automàtics) i un 
servei de tintoreria lfigura 4). 

La major part de comerços que hi ha 
estan doncs directament relacionats amb 
l'alimentació. De mitjana, per al conjunt 
de mercats d'alimentació de Quebec, el 
50% dels comerços situats en aquests esta
bliments comercials són botigues d'ali
mentació, el 20 % restaurants i el 30 % 
comerços no-alimentaris. Considerats indi
vidualment, hom constata, però, que alguns 
mercats tenen una orientació alimentària 
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e Porta d'accés 

Escales 

Autopista de Va/fon 

o o Passatge interior 

O 4m 
l__l 

Categoria de comerços 

Botiga d'alimentació especialitzada 

Restaurant 

Altres botigues i serveis 

illa de restauració 

Altres 

Figura 4: Ocupació comercial. Mercat de Sainte-Foy, 1990 (Font: Enquestes sobre el terreny. Du/reme, C., Vallée, A. i Mascolo, S.) 

Figura 5: Pe rcentatge de ca
dascuna de les cate
gories de comerços. 
Mercats d'alimenta
ció de la CUQ, 1989 

Percenllltges 
(%) Calculat a partir dal nombre de comerços 

100 

{Font: Enquestes so-
bre el terreny) 80 
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encara més marcada: així, la proporció de 
comerços alimentaris (botigues i restau
rants) arriba al 95% en el cas del mercat 
del Petit-Quartier (figura 5). 

Si s'analitza de prop la composició ali
mentària dels mercats d'alimentació actuals, 
es veu que el sector dels productes frescos 
(fruita i verdura, carn i xarcuteria, pastisse
ria i productes de forn, peix i marisc) és 
primordial i oscil-la entre el60 i el 80% de 
la superfície comercial (figura 6). Es veu 
també que, com en el cas dels mercats 
públics, els comerciants de fruita i verdura 
ocupen un lloc privilegiat dins la superfície 
comercial del mercat d'alimentació. Els 
mercats de Sainte-Foy, del Petit-Quartier i 
del carrer del Campanile corresponen exac
tament a aquest model de distribució de 
les especialitats alimentàries on els verdu
lers predominen: així doncs, aquests tipus 
de comerços constitueixen, com en el cas 
dels mercats públics, l'ànima dels mercats 
d'alimentació actuals. La gran diversitat 
dels productes alimentaris que es venen 
dins dels mercats confirma també l'existèn
cia d 'un lligam de parentiu entre els dos 
conceptes. 

Per acabar, sembla important de dir 
algun mot sobre un altre component dels 
mercats d'alimentació que, si bé no és 
d'ordre comercial, ocupa un lloc privile
giat dins l'organització espacial d'aquests 
espais comercials. Es tracta de les "illes de 
restauració" construïdes en cadascun dels 
mercats de Quebec. Aquestes illes repre
senten de mitjana prop del 3,7% de la 
superfície comercial total del mercat. Són 
espais particulars on s'han instal-lat taules 
que poden donar cabuda a dos, quatre o 
sis persones, segons els casos. Són molt uti
litzades per la gent que va amb freqüència 
al mercat, els quals s'hi instal-len per pren
dre un àpat ràpid (comprat en un dels res
taurants del mercatD) o un cafè, o simple
ment per parlar. El nombre de llocs varia 
considerablement d'un mercat a un altre: en 
alguns casos, es pot arribar a disposar de 
més de cent llocs. 

Nota: 

13. Els restaurants que hi ha als mercats d'alimenta
ció poden ser restaurants clàssics amb menjador 
annex o bé simples taulells de venda de plats cui
nats. Els plats que es compren en aquests taulells 
s'emporten a l'exterior (és la fórmula del take 
out) o bé es consumeixen tot seguit en l'illa de 
restauració. 
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Aquests espais de trobada són, d'alguna 
manera, una empremta espacial de la funció 
sòcio-culrural dels mercats d'alimentació 
actuals. Més que un simple lloc d'intercan
vis comercials i de consum, aquests mercats 
-com les altres formes de distribució 
comercial complexes (carrer comercial, 
centre comercial, mercat públic i d'altres)
són llocs d'intercanvi social de primera 
importància dins de la vida urbana del 
barri. Les illes de restauració dels mercats 
d'alimentació són un dels aspectes d'aques
ta animació urbana. Com als antics mer
cats, els qui han concebut aquests nous 
mercats d'alimentació han intentat de 
reconstituir l'esperit de convivència inhe
rent al mercat públic. 

Les estratègies de la localització 
intraurbana 

Una anàlisi de la localització intraurbana 
dels mercats d'alimentació permet de cons
tatar que aquests mercats han estat cons
truïts en sectors urbans aparentment molt 
diferents els uns dels altres. A la llum de les 
observacions fetes es veu, però, que hi ha 
dos tipus d'entorns urbans que es privile
gien: els barris del centre i les "vies de tràn
sit" on la circulació automobilística és molt 
important. 

Els barris centrals de la ciutat de Quebec 
estan generalment caracteritzats per un par
cel·lament rectilini on s'encabeixen activitats 
institucionals, comercials i residencials. 
L'hàbitat és de mitjana i alta densitat i està 
constituït sobretot per cases de tres pisos 
entre mitgeres, i que tenen a cops, davant, 
un petit espai verd que delimita l'espai 
públic (la vorera) de l'espai privat (la casa). 
S'hi troben també residències senyorials, 
que daten del segle XIX o de principis del xx 
i que pertanyien a l'alta burgesia local. 
Aquests barris, que conserven un segell 
d'antiguitat, han estat recuperats, des de fa 
uns quinze anys, per professionals, artistes 
i joves; són objecte de renovació urbana i de 
gentrificació o aburgesament: alguns dels 
allotjaments d 'aquests sectors han esdevin
gut copropietats subdividides en aparta
ments (l'ocupant és llavors propietari del 
seu allotjament), mentre que els altres es 
mantenen com allotjaments de lloguer. 

Aquests sectors de la ciutat són molt ani
mats i hi ha nombrosos serveis: hi ha habi
tualment un carrer comercial amb botigues 
especialitzades en alimentació i botigues de 
roba, restaurants, bars, cinema, etc. S'hi 
manté encara un cert esperit de barri, una 
espècie d'esperit de poble. El mercat del 
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Petit-Quartier, siruat al carrer Cartier, en el 
barri Montcalm, així com el de Kredge, 
siruat al carrer de Saint-Jean , al barri de 
Saint-Jean-Baptiste, estan emplaçats en sec
tors urbans d'aquest tipus (figura 7). 

Els altres mercats siruats en els "barris 
centrals" pertanyen a entorns urbans que 
difereixen força d'aquests barri-tipus. Cal 
arurar-s'hi amb més deteniment. El mercat 
del carrer del Campanile està situat en un 
nou sector en desenvolupament de la ciutat 
de Sainte-Foy, mentre que el mercat de 
Vieux-Port, associat a un mercat públic, 
esta emplaçat al costat del sector turístic 
Vieux-Port!Vieux-Québec. 

La centralitat del mercat del carrer del 
Campanile és més aviat ambigua. Aquest 
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mercat està, efectivament, situat dins d'un 
nou sector en desenvolupament que té un 
pla d'urbanització calcat del dels antics 
barris centrals, al mateix temps que gau
deix dels avantatges de la vida als afores: 
seguretat, facilitat d'aparcament, calma i 
vegetació. Cal dir que està localitzat on, fa 
amb prou feines deu anys, hi havia enca-. 
ra un immens quadrilàter erm. L'esperit 
que guia el projecte del Suburbi Lau
dance 14 és "reinventar la vida de barri cre
ant un entorn urbà que respongui a les 
necessitats quotidianes de la gent: anar a 
comprar a peu, passejar-se amb seguretat, 
tenir llocs d'intercanvi i espais privats" 
(extret de l'imprès publicitari proporcio
nat per l'administració del projecte). Els 
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seus promotors han intentat, doncs, com
binar els avantatges del centre de la ciutat 
amb els de la rodalia. Per ser sincers, se'n 
desprèn més aviat una forta impressió 
d'artifici: com si es tractés només de cons
truir un carrer comercial (envoltat de 
bosc) per fer reviure l'animació urbana 
dels barris centrals ... 

El mercat de Vieux-Port és únic dins de 
la Comunitat Urbana de Quebec. Associat 
a un mercat públic, és de tipus estacional, 
i només funciona a l'estiu, el període turís
tic per excel·lència a Quebec "; a més, 
contràriament a tots els altres, aquest és 
de propietat municipal (de la ciutat de 
Quebec). Situat al límit nord-oest del sec
tor turístic Vieux-Port!Vieux-Québec, està 
localitzat en un sector que ha viscut 
recentment una revifalla urbana, amb vis
tes a allargar la zona turística Vieux
Québec cap al port de Quebec. Alguns 
exemples d'infrastructures urbanes que 
s'hi han construït recentment: relocalitza
ció en el sector Vieux-Port de l'antic mer
cat públic de Quebec, condicionament del 
passeig Vieux-Port i del port esportiu de 
Quebec, inauguració d'un museu d'enver
gadura (el Museu de la Civilització) i reno
vació i conversió de diversos edificis antics 
en apartaments de luxe. Malgrat totes les 
inversions financeres de què ha estat objec
te recentment, és un sector de la ciutat que 
encara no té gaire vida ... 

Per la seva localització intraurbana, tots 
els mercats d'alimentació dels barris cen
trals estan situats en sectors que tenen una 
certa bellesa urbana; són generalment llocs 
on és agradable passejar-se pel renom i 
encant de l'entorn. 

Els altres mercats d'alimentació de 
Quebec, o sigui, el 55%, estan siruats en 

Notes: 

14. Aquest és el nom que té el conjunt comercial, 
institucional i residencial al qual està associat 
aquest mercat d'alimentació. 

15. El mercat de Vieux-Port es diferencia dels altres 
pel fet que està molt a prop del concepte tradi
cional de mercat. Constitueix, en certa manera, la 
transició entre els mercats antics i els mercats 
d'alimentació acruals. Només s'hi troben boti
gues especialitzades en alimentació "de base", és 
a dir: forn, peixateria, carnisseria, comerç de frui
ta i verdura i xarcuteria, amb una illa de restau
ració. Les parades (instal·lacions mòbils) que 
constitueixen el mercat públic exterior no es 
poden comptabilitzar com a comerços (instal ·la
cions fixes), de la mateixa manera que el mercat 
no pot ser considerat com un edifici que allotja 
un mercat d'alimentació: l'estructura arquitectò
nica que el constitueix no és suficient. 
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vies de trànsit. Aquestes vies estan localit
zades a la vora dels sectors residencials i 
generalment segueixen els grans eixos de 
penetració de les carreteres i autopistes de 
la regió: autopista de Vallon, passeig 
Wilfrid-Hamel, autopista Laurentienne, 
passeig Laurier, passeig Henri-Bourassa. 
Al contrari que els mercats situats en els 
barris centrals, on el paisatge urbà és por
tador de bellesa i propici a caminar (carrer 
comercial), el paisatge que envolta els mer
cats situats a les vies de trànsit és més aviat 
inhòspit per al que hi vol anar a peu: grans 
passeigs urbans (de quatre carrils) i auto- J 

pistes on la circulació automobilística és 
ràpida i densa. A més, el paisatge està des
pullat i no té cap aHicient. Grans aparca
ments, on el cotxe és omnipresent, envolten 
el mercat: es tracta quasi de paisatges auto
mobilístics. 

A més d'aquesta flexibilitat o facultat 
d ' adaptació del concepte a diferents 
entorns urbans, cal constatar també el fet 
que els mercats d 'alimentació privilegien 
generalment en el seu model de localitza
ció espacial una certa forma d'associació 
comercial. Aquestes formes de distribu
ció alimentària es troben soles molt 
esporàdicament en el paisatge comercial: 
juguen més aviat la carta de la concentra
ció associant-se a d'altres formes de dis
tribució comercials complexes tals com 
els carrers comercials i els centres comer
cials. És doncs més aviat inusual de veure 
mercats aïllats, dissociats de les altres for
mes d ' utilització del sòl amb finalitats 
comercials. A Quebec, només el mercat 
Quatre-Saisons no té aquest paper de con
centració comercial: l'opció de localització 
d'aquest mercat sembla de fet inapropiada 
si hom té en compte el nombre de clients 
que el freqüenten. 

Per completar aquesta anàlisi de les loca
litzacions dels mercats d'alimentació dins el 
conjunt urbà regional convindria, sens 
dubte, incloure en l'estudi alguns paràme
tres sòcio-econòmics tals com dades de 
població, tipus de negoci, tipus d'ingres
sos, ocupacions sòcio-professionals, tipus 
d'allotjaments, etc. Un procediment com 
aquest permetria sens dubte comprendre 
molt millor el procés d'implantació espacial 
d'aquestes formes urbanes específiques. 

La fórmula dels mercats d'alimentació 
és una forma de distribució comercial fle
xible, que s'adapta a diversos tipus 
d'entorns urbans i que plau als consumi
dors quebequesos. Però, dels nou mercats 
d'alimentació, només els tres primers que 
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Figura 6: Repartició de les especialitats alimentàries en percentatges, a partir de la superfície comercial alimentària. Mercats d'ali-
mentació de la CUQ, 1989 (Fon[: Enquestes sobre el terreny) 

es van construir (1982 i 1984) tenen una 
gran afluència de públic i un èxit conside
rable. Per què els altres mercats construïts 
en el conjunt metropolità de Quebec no 
tenen tant d'èxit? Hi ha un esgotament de 
la fórmula, saturació del mercat, o bé es 
tracta simplement d'una elecció inadequa
da pel que fa a la localització? Una anàlisi 
més profunda permetria sens dubte trobar 
una resposta a aquesta qüestió ... 

L'anvers del decorat: anàlisi semiòtica 
de la decoració interior i del contingut 
comercial dels mercats d'alimentació 

Cadascun dels mercats d'alimentació de 
Quebec ofereix un univers de consum, un 
decorat que li és propi. Per exemple, la 
decoració interior del mercat de Vieux
Port, situat vora el dic Louise, a la ribera 
del riu Saint-Charles i encarat al riu Saint
Laurent, està orientada cap a la "mar". Per 
altra banda, la del mercat de la plaça de la 
Cité, situat a la planta baixa del centre 
comercial de prestigi amb el mateix nom, 
ens proposa un univers més orientat cap a 
la "riquesa": els materials utilitzats, la 
iHuminació difuminada i altres detalls de la 
decoració en són testimoni. 

Altres elements decoratius particulars i 
d'alguna manera simbòlics són el campanar 

del mercat del carrer del Campanile i el gall 
de ferro forjat que regna orgullosament 
sobre el mercat de Sainte-Foy. Aquests ele
ments simbòlics iHustren bé la voluntat 
dels promotors de recrear una certa apa
rença comunitària, un "esperit de campa
nar"'', tal com es diu, i alhora la imatge que 
desitgen vehicular: venem productes sans i 
frescos semblants als de l'antic mode de 
producció artesanal. 

Hi ha en canvi certs elements de decora
ció interior que són presents en cada un 
dels mercats visitats. Aquests elements 
comuns de decoració són: la freqüent 
presència del blanc i el verd i la utilització 
sistemàtica dels bancs públics, fanals (de 
peu o aplicats a la paret), pous de llum, 
plantes i arbres tropicals. 

Aquesta forma de distribució comercial, 
que manlleva al carrer el seu model d'orga
nització espacial principal (un passeig 
públic amb espais comercials privats a 
banda i banda), també pren del carrer 
alguns elements de decoració interior: els 

Nota: 

16. El gall de ferro forjat és l'ornament habitual de 
les esglésies catòliques de Quebec. 
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Forma s'associació Associació a Associació a una forma de 
espacial un conjunt distribució comercial* 

residencial (R) o 
administrativa (A) 

Mercats 
d'alimentació 

R A AC cc CeC MP 

Mercat de Sainte-Foy 

Mercat Fleur-de-Lys 

Mercat del Centre-Bourg 

Mercat de la plaça de la Cité 

Mercat Quatre-Saisons 

Mercat del carrer del Campanile 

Mercat del Petit-Quartier 

Mercat de Kredge 

Mercat de Vieux-Port 

• ·Ac~ correspon a una artèria comercial, MCC" a un carrer comercial , ·cec~ a un centre comercial i MMP" a un mercat públic 

bancs públics, els arbres i fanals que hi ha 
als carrers que freqüentem. Funcionen com 
signes i simbolitzen d'alguna manera el 
medi urbà. 

L'afiliació del mercat d 'alimentació a 
d 'altres formes urbanes és més accentuada 
encara, ja que les avingudes públiques, 
bancs, arbres, plantes, jardins en miniatura, 
fonts i fanals, recorden al mateix temps els 
parcs urbans, aquests llocs de trobada 
social i de descans tan particulars, mentre 
que les illes de restauració recorden alhora 
la plaça del mercat i l'àrea de pícnic a l'aire 
lliure, on l'aire lliure està simbolitzat pels 
pous de llum que coronen l'illa (taula 1). 

Els productes alimentaris a la venda en 
els mercats d'alimentació també poden ser 
interpretats com signes que evoquen valors 
profunds i actuals. Per exemple, els 
comerços de fruita i verdura vehiculen 
valors com l'abundància, la frescor, la salut 
i l'exotisme; les carnisseries, xarcuteries i 
formatgeries vehiculen la riquesa i 
l'abundància, i el segell de la internaciona
lització dels costums alimentaris (pel que fa 
als productes importats, com els format
ges fins); els forns i pastisseries recorden 
el mode de producció artesanal i el refina
ment en l' alimentació; els productes de les 
peixateries vehiculen la natura, el refina
ment i la salut, mentre que els de les boti
gues a l' engròs recorden el món de la pro
ducció artesanal. Els cafès i els restaurants 
simbolitzen, paradoxalment, alhora la 
retrobada urbana i el plaer i l'estil de vida 
urbà del "treballador", pel que fa als 
clients-treballadors que, al migdia, s'aglo-
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meren en els restaurants dels mercats per 
empassar-se ràpidament un àpat. 

La interpretació dels signes presents en la 
decoració (productes i decoració interior) 
del mercat alimentari fa constantment 

Tipus 
de medi urbà 
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Figura 7: Síntesi de les associa
cio ns espacials dels 
mercats d'alimenta
ció en la CUQ, 1990 

Transició Central 

al· lusió a l'abundància, a la riquesa, a la 
natura, a la vida sana, a la higiene, a l'exo
tisme, a la internacionalització dels cos
tums alimentaris, al mode de producció 
artesanal, al refinament, al plaer, a la retro-

Foto 6: Un carrer comercial inte
rior (mercat del carrer del 
Campanile) 

(Foto: "Espace et Alimen
tation", 1989) 
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bada social, a l'animació urbana i al mode 
de vida urbà: tots els valors culturals que 
estan de moda actualment en certs grups de 
la societat quebequesa. 

En realitat, els mercats d'alimentació són 
veritables llocs de seducció alimentària on 
les tres quartes parts dels productes es 
venen en forma de producte fresc. Els pro
motors d'aquestes formes urbanes propo
sen doncs als consumidors quebequesos un 
nou espai de consum dels productes ali
mentaris, diferent dels supermercats i de la 
botiga de queviures tradicional. Aquest 
decorat recorda alhora, mitjançant l'evo
cació, els antics mercats, els mercats 
públics, els carrers comercials i els centres 
comercials; mitjançant els productes i el 
decorat, en canvi, s'hi ven un signe: la dis
tinció social. 

Conclusió 
A qui pot atribuir-se l'èxit actual dels 

mercats d'alimentació? Evidentment, el 
concepte de mercat d'alimentació està ben 
adaptat al context climàtic quebequès, on 
durant força mesos de l'any (del desembre 
fins a l'abril) la temperatura exterior és poc 
confortable. En un context d'aquest tipus, 
la fórmula del centre comercial cobert (ali
mentari o no) és doncs favorable per a 
l'activitat comercial, però encara hi ha més. 

La rendibilització dels desplaçaments del 
consumidor i el caràcter complementari 
dels comerços que constitueixen els mer
cats d'alimentació intervenen també en 
l'èxit d'aquesta nova forma comercial. De 
fet, cada comerç alimentari present en el 
mercat d'alimentació és el complement 
d'un altre. L'especialització alimentària 
d'aquest tipus de centres comercials actua 
doncs a favor seu i és primordial per a la 
supervivència dels comerços associats al 
mercat d'alimentació. A més, un consumi
dor que es desplaça per comprar un pro
ducte té moltes probabilitats de comprar 
algun altre no previst abans. El fenomen 
de la compra impulsiva té aquí un paper 
clau, i encara més tenint en compte que el 
decorat (productes, presentació i decora
ció) dels mercats és molt atractiu. 

El considerable increment de botigues 

Nota: 

17. De les 275 botigues especialitzades en alimenta
ció que es trobaven en el territori de Quebec el 
1988, 56, o sigui, el 20,4% , es trobaven a l'inte
rior dels mercats d'alimentació. 

Foto 7: Bancs públics, fanals i 
arbres tropicals (mercat 
del Peti t-Quartier) 

(Fo to: • Espace et Ali
mentation·, / 989) 
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Elements de la decoració Slmbols 

Color blanc 
Color verd 

La higiène 
La natura 

Bancs públics i fanals 
Celoberts 

El medi urbà, el carrer, el parc urbà 
Activitats a l'aire lliure 

Arbres i plantes tropicals 
lila de restauració 

La natura 
La plaça del mercat 

Fruits i llegums 
Carn i xarcuteria 
Formatges fins 
Productes de fleca 
Pastes i pastissos 
Peixos i crustacis 
Aliments venuts a pes 
Cafè i restaurant 

Natura, abundància, salut i exotisme 
Riquesa i abundància 
Riquesa i internacionalització dels hàbits alimentaris 
Mode de producció artesanal, simplicitat i salut 
Riquesa i refinament 
Natura, salut, refinament i abundància 
Mode de producció artesanal 
La trobada urbana, el plaer, el treball 

Taula 1: Intent d'interpretació semiòtica dels elemencs de decoració dels mercats d'alimentació de la CUQ 

especialitzades en alimentació a finals dels 
anys setanta és sens dubte també l'origen 
de l'aparició durant els anys vuitanta d'una 
forma de distribució comercial que reuneix 
justament sota un mateix sostre diversos 
tipus de comerços d 'alimentació". És una 
qüestió de modes. Ara és l'hora de la diver
sificació, de l'especialització i de la con
centració urbana. El concepte de mercat 
d'alimentació respon justament a aquests 
tres criteris de distinció. 

En el moment de la seva aparició en el 
paisatge urbà, a principis de la dècada dels 
vuitanta, les botigues dels mercats d'ali
mentació eren les úniques detallistes en ali
mentació, juntament amb els drugstores 

(però els drugstores ofereixen una gamma 
molt limitada de productes alimentaris), que 
estaven oficialment obertes els diumenges. 
Els promotors d'aquestes formes comer
cials i els comerciants que hi lloguen espais 
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comercials es van poder aprofitar de les 
ambigüitats" que caracteritzaven llavors la 
"llei sobre les hores de feina dels comerços 
de Quebec" per acaparar un cert percen
tatge d'una part del mercat que es repartien 
abans els supermercats i les botigues de 
queviures. És una hipòtesi d'investigació 
que resta per comprovar. Insinua, però, que 
qüestions d'ordre jurídic, o sigui, polític, 
també intervenen en el procés d'establiment 
d'una forma de distribució comercial. 

Finalment, els mercats han ressorgit en 
l'espai comercial urbà dins d'un context 
sòcio-cultural específic, on la importància 
d'una alimentació sana com garantia de 
salut és present per tot en els mass-media. 

Tenim el dret de preguntar-nos si, amb els 
seus bonics taulells de fruita i verdura, de 
pa fresc i de pasta fresca, no són també un 
reflex espacial d'aquest discurs social sobre 
la salut i la qualitat de vida. Llavors, qües-

L EBEL, M .: La localisation et l'aménagement 
spatial des centres commerciaux de la région 
de Qué bec, 68 pàgs. Memòria de batxillerat 
en geografia (no publicada). Universitat 
Lava!. Quebec, 1985. 

MASCOLO, S.: Les balles d'alimentation dans la 
Communauté Urbaine de Québec: nouveau 
lieu, nouvelle forme de la distribution ali
mentaire, 76 pàgs. Memòria de batxillerat (no 
publicada). Universitat Lava!. Quebec, 1989. 

MUMFORD, L.: La cité à travers l'bistoire, 783 
pàgs. Ed. Seuil. París, 1964. · 
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tions sòcio-culturals profundes d'aquest 
tipus intervindrien també en l'èxit dels 
mercats: una fórmula atractiva que "espa
cialitza" discursos de moda. 

Els mercats d'alimentació són doncs tri
butaris de les dècades precedents que han 
viscut el sorgiment de condicions culturals, 
econòmiques, jurídiques i d'altres, necessà
ries per a l'establiment d'una forma de dis
tribució alimentària d'aquest tipus dins de 
l'espai quebequès. A imatge de la restaura
ció gastronòmica, els mercats d 'alimentació 
són sinònim de distinció social i són fre
qüentats sobretot per persones finan
cerament benestants. També són la imatge 
de la concentració urbana i dels llocs de 
trobada urbans: botigues alimentàries que 
es reuneixen sota un mateix sostre, mer
cats que s'associen espacialment a d'altres 
formes comercials ... i a més, aquests mer
cats afavoreixen la retrobada social mentre 
que es celebra al mateix temps el pl!ler del 
bon menjar. 

Data de recepció de l'original: 02.91 

Nota: 

18. Només els comerços que tenien tres empleats o 
menys podien obrir el diumenge. Aquesta llei 
sobre les hores de feina dels comerços preveia 
una feble multa per als transgressors. Molts dels 
comerciants es van trobar "fora de la llei" perquè 
preferien obrir el diumenge i pagar la multa, que 
representava molt menys que els beneficis que 
obtenien si s'obria la botiga. 

RITCHOT, G. I FELTZ, C.: Forme urbaine et 
pratique sociale, 303 pàgs. Le Préambule. 
Montreal, 1985. 

VALLÉE, A.: Le lieu et l'espace alimentaire: 
une géograpbie de l'industrie de la restau
ration dans le champ urbain de Québec, 146 
pàgs. Tesi de màster en geografia (no publi
cada). Universitat Lava!. Quebec, 1989. 
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Foto 2: Exemple arquitectònic 
de )'"europeisme"' 

(Foto: Anne Vallée, 
/989) 
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IDENTITAT CULTURAL 
I ALIMENTACIÓ 

Evolució i diversificació de la restauració 
gastronòmica a la regió de Quebec 1950-1989 

Anne Vallée 
Estudiant de doctorat 

Departament de Geografia 
Universitat Lava/. Q uebec 

Quebec, com tantes altres societats occidentals 
(industrials) viu, des dels anys seixanta, múltiples trans
formacions. Siguin de tipus econòmic, social o cultural, 
aquestes transformacions han modificat progressivament 
els nostres comportaments i els nostres hàbits alimenta
ris. Una d'aquestes modificacions és l'augment dels àpats 
fora de casa. La indústria de la restauració forma part, 
actualment, del nostre univers alimentari quotidià. Per la 
manca de temps, ja que estem sotmesos al ritme del tre
ball i del lleure, el consumidor té una inclinació a menjar 
fora de casa. Cada cop més, el sector de la restauració 
pren empenta i es diversifica. No només ha multiplicat els 
seus punts de venda, sinó que a més ofereix als consumi
dors plats, menús, serveis i llocs molt variats, adaptats a 
les noves actituds, als nous estils de vida i als nous com
portaments alimentaris. Ens proposem examinar breu
ment un dels seus segments: la restauració gastronòmica. 

La indústria de la restauració gastronòmica a la regió 
metropolitana de Quebec ha viscut una forta progressió 
al llarg dels darrers trenta anys. Aquest sector de la indús
tria s'ha diversificat considerablement en aquest període. 
La gastronomia en general, i la quebequesa en particular, 
no és una activitat que respecti certs ritus o normes fixa
des: evoluciona constantment segons els modes i estils de 
vida. D'acord amb els tipus de productes que proposa 
(entenent aquí cuines, llocs i decorats), s'intentarà d'esta
blir una relació entre les seves fases d'evolució (la seva 
especialització) i el desenvolupament de la societat que
bequesa com a conjunt. 

D esenvolupament de la indústria de la restauració 
a la regió metropolitana de Quebec 

En trenta anys, la indústria de la restauració a la gran 
regió administrativa de Quebec, d'acord amb les grans 
tendències de la transformació dels hàbits alimentaris 
quebequesos, s'ha desenvolupat considerablement. Des 
del1955, el nombre total de restaurants a la regió ha pas-
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sat de 333 a 932 establiments (el 1989), o sigui, un aug
ment del 180%. Tenint en compte el creixement de la 
població, la indústria de la restauració ha experimentat 
una expansió considerable. Efectivament, des del 1955, el 
nombre de restaurants per mil habitants ha crescut en un 
36,4% i ha passat de 1 094 a 1 493 el 1989 (taula 1). 
Durant aquest mateix període de temps, els restaurants 
de tipus familiar clàssic (per exemple, una cuina sem
blant a la cuina domèstica), que representaven el 97% del 
conjunt dels restaurants, no representen sinó un 81,5% el 
1989. Per la seva banda, els altres segments de la indústria 
(la restauració gastronòmica i elfast-food, per exemple), 
han progressat ràpidament, passant de 12 a 73 pel que fa 
als primers i de O a 127 pel que fa als segons. 

Mentre que la indústria de la restauració s'implanta 
principalment en un medi urbà, el segment de la indústria 
de la restauració gastronòmica pren un lloc cada cop més 

Taula 1: Nombre i classificació dels restaurants a Quebec 

Anys Població' Nombre de Restaurants/ Restaurants Restaurants Restaurants 

restaurants .. 1 000 hab. clàssics tast·lood gastronòmics 

Zona Zona 

urbana perifèrica'" 

1955 304 249 333 1,094 326 o 7 5 

1960 348 375 403 1,157 394 o 9 5 

1965 421 048 525 1,247 507 3 15 6 

1970 471 788 538 1,140 505 10 23 7 

1975 529 827 525 0,991 481 24 20 14 

1980 529 292 676 1,187 591 50 35 18 

1985 602 491 845 1,403 700 101 44 24 

1989 624432 932 1,493 760 127 45 28 

• Població de la regió d 'empadronament de Quebec (AME) 

•• Nombre de restaurants de la AME de Quebec 

••• Xifres corresponents al nombre de restaurants a l'exterior de Quebec metropolità 
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important en la perifèria urbana. Malgrat que està ben 
representada a la ciutat (el 62% dels restaurants gas
tronòmics es localitzen en aquest sector), la restauració 
gastronòmica veu com el seu nombre d'implantacions 
creix en la zona d'influència de la ciutat. 

L'evolució de la gastronomia quebequesa s'ha donat 
en dues fases. Una primera fase de 1955 a 1970, que 
correspon al desenvolupament del Quebec urbà, a la 
presa de consciència d'una cultura quebequesa i a l'adop
ció d'un nou sistema de vida molt més obert cap a l'exte
rior. Després, una segona fase de 1971 a 1989, que es 
caracteritza per un creixement i una diversificació de la 
gastronomia. 

Operacionalització del concepte de gastronomia 
Dins del context d'un estudi sobre la restauració gas

tronòmica, és oportú operacionalitzar aquest concepte 
teòric. Les dificultats d'aquest propòsit responen al fet 
que aquest concepte es basa essencialment en nocions 
de percepció individuals i col·lectives, i que varia segons 
les modes, els canvis d'actitud i dels hàbits dels consu
midors. De totes maneres, sabem que la gastronomia és 
una pràctica (alimentària) de distinció (social ilo econò
mica) que pren forma a través d'un àpat molt ben estruc
turat al voltant de regles i codis culinaris (BOURDIEU, 
1979); no només és la recerca de distinció en l'aliment 
sinó també en el servei, el decorat i el lloc, ja que hi ha 
tota una escenificació, un medi ambient, una ambientació 
creada amb tot detall per a l'hoste (MARTINON, 1984 i 
BLANCHETTE, 1986). 

Per a comprendre bé l'estructura d'aquest segment 
de la restauració, hem de situar-lo dins del marc del con
junt de la indústria de la restauració. Per poder fer-ho, 
hem conceptualitzat aquesta indústria articulam-la a par
tir de dues nocions: la quotidianitat i la jerarquització de 
la sintaxi culinària (complexació dels codis culinaris) 
ifigura 1). 

A través de la lectura d'aquesta figura, es constata 
que, com més complexa és la jeraquització de la sintaxi 
culinària, més disminueix la noció de quotidianitat. Així, 

Figura 1: Conceptualització de la indústria de la restaurac ió 

també certs segments tals com la restauració especialit
zada en el lliurament a domicili i el bufet, s'apropen molt 
més a l'acte quotidià: l'acte alimentari es fa en un univers 
conegut (a casa) o en un espai que recrea d'alguna mane
ra un espai conegut. Per la seva banda, els segments de la 
restauració ètnica i gastronòmica transporten el consu
midor a universos desconeguts o menys coneguts. 

És a partir de les nocions de jerarquització de la sin
taxi culinària (pel menú i el servei) i la quotidianitat (pel 
decorat i el lloc) que articularem la nostra definició de 
restauració gastronòmica. 

Anàlisi de l'evolució i la diversificació 
de la restauració gastronòmica a la regió de Quebec 

La regió metropolitana de Quebec s'ha dotat al llarg 
dels anys d'una important infrastructura de restauració a 
fi de respondre el més adequadament possible a la crei
xent demanda de la població i l'afluència de turistes . A 
títol d'exemple, el1987 aquesta indústria comptava amb 
879 establiments que proporcionaven un total de 95 700 
llocs. Aquesta infrastructura ens proposa diferents for
mes de restauració que van des del simple bar al restau
rant gastronòmic passant pel fast-food del tipus 
McDonald i el restaurant familiar de barri. 

Analitzar i interpretar la lenta evolució de la restau
ració gastronòmica a la regió de Quebec a fi de com
prendre com el sector de la restauració evoluciona en 
funció dels altres sectors de la restauració i dels altres sec
tors de la distribució alimentària, ens planteja una pri
mera qüestió: la de mesurar la gastronomia en la mesura 
en què pugui ser qualificada. Quebec no posseeix aques
ta sòlida tradició culinària que es manifesta, com en el cas 
de França, amb la proliferació de guies, estrelles, barrets 
i d'altres símbols amb la intenció de qualificar la gastro
nomia. 

Ens calia distingir el restaurant gastronòmic del res
taurant clàssic. Per a poder fer-ho, hem elaborat una llis
ta de restaurants, cada cinc anys, del1955 al1989. El fet 
de recórrer a les guies telefòniques de la companyia Bell 
i de les companyies de venda a domicili (guia Marcotte), 

Jerarquització de la sintaxi culinària 

alimentació 
casolana 

conegut 

Lliurament 
a domicili Bufet Clàssica 

Quotidianitat 

Industrial Ètnica Gastronòmica 

menys conegut desconegut 
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ens han permès remuntar-nos en el temps. Amb la difu
sió del telèfon a la llar i en els establiments comercials, 
que va assolir el 95% a principis dels anys cinquanta, el 
percentatge d'errors és doncs limitat. El fet de recórrer a 
informadors (periodistes, investigadors, associacions 
diverses de restauradors, propietaris actuals i antics de 
restaurants), el fet de buidar les guies turístiques regionals 
dels anys esmentats, la crònica gastronòmica bisetmanal 
i el diari local que publica des de fa força anys una secció 
de gastronomia cada dissabte (entre cinc i deu pàgines 
senceres d'anuncis de restaurants i cròniques culinàries), 
així com les revistes especialitzades en l'àmbit de la res
tauració (Le Chef, L'Hotellerie), ens han permès de selec
cionar una primera llista de 150 restaurants que poden ser 
qualificats d'"alta gamma". 

D'aquesta primera llista, no n'hem seleccionat sinó 
dos, sobre les quals podem establir amb certesa que ofe
rien els següents aspectes: un menú a la carta, un chef de 
cuina titulat i un servei anomenat "d'estil" a taula. La 
visita als establiments actuals ens ha permès, doncs, al 
llarg d'aquesta segona etapa, de seleccionar només 73 
establiments de la llista inicial del 1989. 

Això pel que fa a l'aspecte pròpiament culinari dels 
nostres restaurants. Però la gastronomia comporta també 
un aspecte mediambiental considerable; i el decorat inte
rior, així com l'ambientació exterior, són elements pri
mordials del comerç de la bona taula, ja que en aquest 
tipus de restaurant es consumeixen també valors simbò
lics, a més de gustatius. La riquesa del marc establert i el 
valor subjectiu dels llocs que envolten el restaurant també 
són variables que motiven el comportament del consu
midor. Hem esmentat doncs aquestes variables per tal 
d'integrar allò que no és alimentari de la restauració gas
tronòmica. 

Gràcies a una matriu simple de Bertin (1977), hem 
pogut integrar dins de la nostra anàlisi de l'evolució i la 
diversificació de la gastronomia quebequesa algunes 
variables qualitatives. Aquestes variables són: les que es 
refereixen als tipus de cuina i servei i les que es refereixen 
als tipus de decorat i ambientació. 

Pel que fa a les primeres, hem classificat primer els 
diversos tipus de cuina oposant els dos grans grups de 
menjar: l'anomenat continental, per exemple la cuina 
burgesa no-americana, clàssica però distintiva (la que té 
un segell internacional i que es consumeix generalment en 
els grans establiments hotelers), a la cuina anomenada 
exòtica, és a dir, la cuina que no és habitual però que és 
sempre distingida (la nouvelle-cuisine i els seus derivats; 
la cuina ètnica: xinesa, italiana, etc.; la cuina regional o 
local). A aquesta primera distinció, feta a partir de la 
noció de cuina, hi hem afegit la del mode de preparació: 
cuina artesanal o cuina "industrial" (és a dir, confeccio
nada per un equip). Per a fer això, hem seleccionat dues 
classes de mides de restaurants: els que tenen un nombre 
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de seients per sobre de la mitjana regional, i els que se 
situen per sota d'aquesta mitjana. Finalment, com a 
darrera variable, hem considerat el servei: servei íntegra
ment masculí (a l'europea) oposat a servei mixt o ínte
grament femení. No fa pas tant de temps que els chefs 
d'origen francès i italià van provocar l'ira de llurs clien
teles perquè es negaven contractar dones per als seus 
locals. 

Pel que fa al decorat i l'ambientació, l'adequació 
entre l'estil de l'edifici (aspecte arquitectònic) i el tipus de 
restaurant (tipus de cuina), proporciona un primer crite
ri: una cuina regional al 17è pis d'un edifici d'oficines o 
un restaurant de nouvelle-cuisine en un decorat elisabe
tià, són anacronismes, faltes de gust que un gastrònom no 
gosaria mai permetre' s perquè decorat i alimentació dins 
de l'acte gastronòmic formen un tot. Així com en la 
música, l'harmonia i el ritme "alimentari" han de ser res
pectats. 

Pel que fa a l'ambientació, contraposem en primer 
lloc el medi rural al medi urbà. Després, dins d'aquest 
darrer, distingim el restaurant localitzat dins de la vella 
ciutat històrica, situada a l'interior de les muralles de la 
ciutadella que data dels segles XVIII o XIX (la ciutat intra
murs), del que està situat en els suburbis i perifèria de la 
ciutat "americana", en constant remodelació (la ciutat 
extramurs). 

A partir d'aquestes sis variables, hem construït una 
matriu gràfica, amb l'objectiu d'establir una tipologia de 
la restauració gastronòmica dins de l'extensa regió de 
Quebec. Dels 73 restaurants seleccionats, hem volgut 
diferenciar certs tipus de restauració. Permutant les 
columnes de la matriu, hem establert quatre grans cate
gories de restaurants gastronòmics dins de la regió 
metropolitana de Quebec. Per tal de posar de relleu les 
característiques comunes de cadascuna d'aquestes classes, 
hem sintetitzat la informació, presentant-la de manera 
percentual (figura 2). Així doncs, observem que cadas
cuna de les categories (o classes) posseeix característi
ques que li són pròpies, cadascuna continguda en una o 
diverses variables. 

La primera categoria que es distingeix a partir de la 
construcció d'aquesta matriu agrupa 19 restaurants. Dues 
variables caracteritzen aquest tipus de restauració. La 
gastronomia continental, tal com l'hem anomenada, ja 
que és molt clàssica a nivell del tipus de productes que 
ofereix1 i pels noms que es donen a alguns restaurants' . 
Busca més aviat un decorat típic (una vella casa d'estil, 
sovint, colonial) i un medi ambient marcadament simbò-

Notes: 

1. Se serveixen productes com sopa de ceba, fondue de parmesà, entrecot de bou 
al pebre, llenguado a la meunière, etc. 

2. En aquesta categoria de restaurant, hi ha noms evocadors com Le Continental, 
Le Manoir, Richelieu, Le Vendome. 
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Figura 2: Assaig de class ifica
ció de la indústria de 
la restauració gastro
nòmica 
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lic (dins de la ciutat intramurs), que recordi el medi de 
vida burgès local del moment (jota 1). 

Dins de la segona categoria, observem un canvi pel 
que fa al codi culinari. Malgrat que ens proposa una 
cuina clàssica europea, d'aquí el seu nom (l'europeis
me)', veiem com apareix dins d'aquesta restauració una 
cuina feta a escala més petita, que surt del conformisme 
i proposa un servei mixt (i de distinció) a les taules. 
Aquesta gastronomia es localitza a la ciutat extramurs, 
sovint en llocs que reprodueixen l'arquitectura colonial 
o europea (jota 2). L'europeisme s'implanta en el territori 
quebequès durant els anys 1970-80. Aquest període 
correspon, a Quebec, a una conscienciació cultural. 
Correspon també als debats nacionalistes que han tras
balsat la província, el primer referent dels quals ha estat 
Europa i, més específicament, França, en oposició al con
tinentalisme anglosaxó i nord-americà. 

ParaHelament a l'europeisme, apareix una altra cate
goria de restauració gastronòmica que pretén ser més 
innovadora. Aquesta restauració que hem anomenat 
"retorn a les fonts", ofereix una cuina quebequesa'· Està 
feta amb una base artesanaÍ de tipus alberg, servida sense 
discriminació de sexe ja que sol ser de tipus familiar. La 
característica principal d'aquesta restauració és que 
només es troba en medi rural, en petites cases que recre
en la imatge de la ruralitat, situades en un paisatge rural 
bucòlic molt valorat pel turista local (jota 3). 

La darrera categoria de restaurants gastronòmics que 
es desprèn d'aquesta classificació és la de l'hedonisme. 
Malgrat que s'assembla a l'anterior per la seva cuina (exò
tica)', la seva natura (artesanal) i el seu servei (mixt), es 
distingeix pel seu lloc i espai de localització. Aquesta 

TIPUS DE 
CUINA 

Continental 
(19) 

Europea 
(12) 

Retorn 
als orígens 

(24) 

L'hedonista 
(18) 

restauració correspon al Quebec urbà dels anys vuitan
ta. Així doncs, prefereix el medi urbà (el 53% es fa dins 
de la ciutat intramurs i el47% dins dels sectors no turís
tics de la ciutat extramurs). Les seves implantacions es 
donen en dos ambients diferents, recreant dos tipus de 
decoració. Un de molt modern que reprodueix l'urba
nisme nord-americà, a través de la utilització del neó 
(fotos 4 i 5), i un altre que recrea aquest aspecte d'anti
guitat que sovint busca el consumidor. 

Al llarg d'aquest període de trenta anys, els codis 
culinaris s'han transformat, proposant una sèrie de gus
tos i ambientacions. La restauració gastronòmica que 
pretenia ser molt distingida, quasi reservada a una certa 
èlite social, s'obre avui dia a noves classes socials, gràcies 
a l' augment del poder adquisitiu de la classe mitjana. 
S'ha diversificat al llarg dels anys, oferint gran varietat de 
cuines, ambients i decorats. Aquesta diversificació està 
lligada a les transformacions en els hàbits alimentaris, 
però també es correspon amb les transformacions que ha 
viscut la societat quebequesa des de principis dels anys 
cinquanta. 

Notes: 

3. Ja que ens ofereix els cargols a la provençal, les gambes a la bordelesa, els ro
nyons de vedella a l'estil de Dijon o simplement els fu sili a la napolitana. Tot 
això en restaurants amb noms ben evocado rs: Le Petit-Bruxelles, C hez 
N icolas, Le Paris-Brest, La Cagouille, etc. 

4. Podem degustar, a La Tannière, a La Perdriole i a L' Àtre, plats com vellutat de 
caça, truita fumada a la crema de cranc, el tournedos amb agrella i caribú, etc. 

5. La carta d 'aquesta categoria de restaurants es compon de consomé glaçat de 
meló i crudités, de terrina de truita a la llagosta a les dues cremes, de céviche 
de virutes de marisc, de nous de lletons de vedella amb llagostins pelats. 
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Fo to 3: Exemple arquitectò nic del '"' retorn als orígens .. 

Distribució de la indústria de la restauració 
gastronòmica a la regió de Quebec 

Tal com hem pogut constatar, la indústria de la res
tauració gastronòmica ofereix una gamma variada de 
productes. L'evolució i la diversificació que ha viscut 
aquesta indústria s'han fet progressivament. Han res
post, per una banda, a les transformacions en els com
portaments i hàbits alimentaris, i per una altra, han seguit 
les modes i estils de vida proposant d'altres gustos i 
d'altres formes de restauració i de productes nous. 

Cadascuna de les quatre classes definides apareix en 
el territori quebequès en una època i segons un ritme 
diferent (figura 3). Fins a mitjans dels anys seixanta, la 
indústria de la restauració gastronòmica es caracteritza 
per dos tipus de cuina: la gastronomia continental, que 
agrupa més del 80% dels restaurants, i el "retorn a les 
fonts", que intenta com pot fer-se un mercat dins 
d'aquest segment. 

I malgrat tot, no és sinó fins a finals dels anys sei
xanta i mitjans dels setanta que observem una transfor
mació d'aquesta indústria. Al llarg d'aquest període, 
notem una baixa substancial i gradual de la gastronomia 
continental en benefici d'una restauració que posa l'èrnfa-
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(Foto: Anne Vallée, 1989) 

si en la imatge europea de la cuina i l'elaboració d'una 
restauració gastronòmica quebequesa. Aquesta darrera va 
lligada en bona part al desenvolupament del turisme que
bequès en el medi urbà, com una espècie de retorn als 
orígens, la recerca d'un país, de les seves arrels territorials. 
Podem veure també com el desenvolupament d'aquesta 
restauració quebequesa va lligat a la democratització de 
la gastronomia. Efectivament, gràcies a l'augment del 
nivell de vida, la cuina gastronòmica deixa de ser privile
gi d'una elit social. Aquesta pràctica està avui dia estesa 
a un nombre molt més gran de persones. Per tal de dis
tingir-se'n, però, una certa classe expressarà el seu estatus 
social a través d'aquesta nova forma de restauració turís
tica, apropiant-se així d'un nou espai que té una càrrega 
simbòlica molt marcada, 

La tercera i darrera fase d'implantació (del 1976 al 
1987), es caracteritza per l'arribada de l'hedonisme i la 
progressió de la gastronomia turística. Aquests dos tipus 
de restauració, pels espais dels quals s'apropien, expres
sen ben bé les contradiccions de la societat quebequesa. 
Per un costat, el desig d 'associar-se a l'univers urbà, i 
per un altre, aquesta recerca constant d'una identitat cul
tural a través del consum d'espais del patrimoni rural. A 
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Figura 3: Repartiment dels res
t aurants sego ns el 
tipus de cuina. Que
bec metropolità i pe
rifèria, 1955-89 Restaurants 
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causa d'aquest fet, podem constatar un descens substan
cial de la restauració continental i europea a la regió de 
Quebec. 

El ritme amb què s'ha diversificat la indústria de la 
restauració gastronòmica exemplifica clarament els can
vis de gustos i consum. Per una banda, trobem cuines 
segures, les de gastronomia continental i de l'europeisme, 
molt clàssiques des del punt de vista de les seves associa
cions de productes i de les seves presentacions; per una 
altra banda, hi ha les cuines de canvi (el "retorn als orí
gens" i "l'hedonisme") que se centren en l'exotisme tant 
pel que fa a la presentació (cuina ètnica o que s'anomena 
típicam-ent quebequesa) com pels seus productes insòlits 
(la nouvelle-cuisine ). 

Distribució espacial de la indústria 
de la restauració gastronòmica a la regió de Q uebec 

Els restaurants gastronòmics s'implanten en llocs i 
espais ben precisos. Segueixen certs criteris de localitza
ció en funció del desenvolupament urbà, però també 
segons la imatge que el restaurant vol donar. 

Si observem el mapa de distribució dels restaurants 
gastronòmics de la regió de Quebec, ens adonem que 
s'implanten en dos espais diferents (figura 4): en primer 
lloc, en el medi urbà pròpiament dit, i després a la zona 
d'influència de Quebec. 

En el medi urbà, distingim dues concentracions: la 
primera (24 restaurants) està situada en el Barri Llatí, 
dins dels murs de la vella ciutat de Quebec; aquest sector 
urbà és molt concorregut pels turistes i per la població 

Anys 

local pel seu atractiu històric. La segona concentració 
(17 restaurants) aprofita la concentració d'edificis d'ofi
cines i el desenvolupament de certes artèries comercials 
en el sector de la ciutat alta i de la Colline Parlementaire 
de Quebec. Els altres restaurants, situats dins del medi 
urbà, es distribueixen aquí i allà pel territori. Estan situats 
en funció de les vies d'accés a la ciutat, ja que sovint 
s'associen a certes cadenes hoteleres, a excepció d'una 
petita concentració a Sillery (dos restaurants)\ on, apro
fitant la revifalla del centre de la ciutat, s'ha revalorat un 
carrer comercial. 

Els restaurants situats dins de la zona d'influència de 
Quebec estan concentrats sobretot a la ribera nord del riu 
Saint-Laurent, a l'est de la ciutat de Quebec. Podem, 
però, observar tres concentracions. La primera, no pas 
lluny de Quebec, a l'illa d'Orleans, que ofereix un pai
satge rural, un atractiu històric innegable, una zona patri
monial important, l'abast de la qual supera àmpliament 
els límits administratius de la regió de Quebec. Les altres 
dues concentracions són les de la Baie-Saint-Paul i de la 
Pointe-au-Pic, situades a uns 90 i 140 quilòmetres de 
Quebec, respectivament, a la regió turística de 
Charlevoix. Aquests restaurants aprofiten un entorn 
encantador, constituït per les muntanyes i la proximitat 
del riu. A més del paisatge, aquesta regió acollia ja a 
finals del segle XIX un gran nombre d'estiuejants rics. 

Nota: 

6. Altres restaurants han obert les seves portes el 1990. 
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Aquestes tres concentracions es recolzen sobretot en 
l'univers simbòlic que les envolta, recreant un micro
cosmos que recorda els nostres orígens rurals. 

Els altres restaurants estan dispersos per la ruralia 
que envolta Quebec i exploten, sigui els paisatges agrí
coles, sigui els llocs recreatius i turístics regionals. 

La restauració gastronòmica busca, en la seva loca
lització, un marc i un decorat. Aquests criteris de loca
lització varien en l'espai i el temps, responent sempre a les 
exigències dels consumidors. 

El repartiment espàcio-temporal de la indústria 
de la restauració gastronòmica 

Els restaurants gastronòmics s'apropien dels llocs i 
els espais en funció del tipus de producte que ofereixen: 
alguns afavoreixen llur implantació en un medi urbà, 
d'altres aposten més aviat per l'entorn rural de la regió. 
De totes maneres, veurem que els restaurants gastronò
mics, sigui quina sigui llur classe, apareixen a la regió de 
Quebec en períodes precisos i que s'implanten en sectors 
que els són adients . 

Per tal de visualitzar millor aquesta informació, hau
ríem d'analitzar aquest fenomen a escala més petita. Per 
tal de fer-ho, hem subdividit el territori en set sectors 
(figura 5) que analitzarem segons set períodes, des del 
1955 fins el1989, i això per cada una de les quatre classes 
de restaurants gastronòmics (figura 6). 

La gastronomia continental no ha deixat mai d'estar 
present a Quebec des del segle XIX. Va predominar, però, 
durant els anys cinquanta i seixanta. Es concentra en 
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Foto 4: Exemple arquitectònic 
de l"' hedo nisme" situat 
a l'exterior de la ciutat 
vella 

(Fmo: Anne Vallée, 
1989) 

medi urbà, principalment al Barri Llatí (70% ). Aquesta 
restauració s'implanta doncs en entorns força simbòlics, 
a la ciutat vella, recorrent a l'encant i segell històric 
d'aquest entorn urbà. Pel tipus de cuina que ofereix 
(cuina continental d'influència francesa), s'associa bé al 
decorat que l'envolta: d'alguna manera recrea l'univers de 
la colònia i l'elit social que s'hi va establir al llarg de tot 
el segle XIX i fins a la postguerra. Els restaurants de gas
tronomia "continental" deixen el lloc a poc a poc a les 
cuines europees. Els restaurants de tipus "europeu" (la 
segona classe) van aparèixer durant els anys seixanta i 
setanta, anys al llarg dels quals els quebequesos redesco
brien Europa a través dels mitjans àudio-visuals i el turis
me de masses. Durant aquest període, Quebec va viure 
una forta onada nacionalista. La població (i l'Estat) reva
loraren la imatge d'Europa i el fet francès. La caracterís
tica d'aquesta classe de restaurants és que no s'implanta 
sinó en un medi urbà. Els trobem doncs en els sectors de 
la ciutat alta i de la ciutat baixa de la regió de Quebec. 
Observem, però, una diversificació d'aquests sectors 
d'implantació a mitjans dels anys seixanta i principis dels 
vuitanta a la perifèria oest i el Barri Llatí. 

Els restaurants que formen part de la tercera catego
ria (el "retorn als orígens") només s'implanten a la perifè
ria urbana. En medi rural, els trobem principalment a la 
regió de Charlevoix (en més d'un 52% ). A partir dels 
anys setanta, les implantacions s'estenen cap a d'altres 
regions rurals potenciant nous entorns i paisatges. Mentre 
que durant els anys seixanta el quebequès buscava l'auten
ticitat europea, durant els setanta busca les seves arrels a 
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Figura 4: Distribució espacial de la indús
tria de la restauració a la regió 
de Q uebec, 1989 

(Font: Vallée. A. Enquestes sobre 
el terreny) 

Figura 5: Divis ió territo rial de la regió 
d'estudi (Quebec i la seva periferia) 

(Font: Vallée, A.) 
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Figura 6: Repartiment espàc io-temporal de la indústria de la restauració gastronòmica. Regió de Q uebec, 1955- 1989 

través d'una cuina quebequesa; observem durant aquest 
període un desig de definir-se com a quebequès, una espè
cie de retorn a les fonts de la quebequicitat. 

Fins a la fi dels anys setanta no veiem sorgir una nova 
classe de restaurants gastronòmics: !"'hedonisme", que 
marca el retorn de la gastronomia cap als entorns urbans. 
Així doncs, observem dues concentracions: una en el 
Barri Llatí, allà on s'han implantat els restaurants de la pri
mera onada, sector que havia estat el lloc de residència de 

Foto 5: Exemple arquitectònic de ('"hedonisme" situat a la ciutat vella (intramu rs) 
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la burgesia local; l'altra, en els sectors més urbans de la 
regió metropolitana de Quebec, sobretot en certes artèries 
comercials molt freqüentades per la nova generació de 
consumidors funcionaris i professionals que treballen en 
aquest sector. Mentre que la gastronomia dels anys setan
ta es caracteritzava pels brots nacionalistes, els anys vui
tanta comporten més aviat una necessitat d'internaciona
lització, una necessitat de crear una nova cultura 
alimentària personalitzada, a la vegada original i pluraL 

(Foto: Anne Vallée, /989) 
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Els restaurants gastronòmics afavoreixen sectors ben 
precisos de l'espai quebequès. Cada categoria té una clara 
preferència per sectors concrets. Així doncs, busca un 
decorat i crea espais que li són propis i específics . 
Observem que aquesta activitat s'implanta en llocs 
segons una variable temporal. Així doncs, les primeres 
implantacions van afavorir el Barri Llatí, després la ciu
tat alta de Quebec i, seguidament, van implantar-se a la 
perifèria urbana, expressant així la importància del caràc
ter simbòlic i la diversificació alimentària; finalment han 
retornat cap als primers sectors d'implantació a principis 
dels vuitanta. 

La indústria de la restauració gastronòmica ha expe
rimentat un creixement des dels anys cinquanta. Molt 
influenciada per factors de tipus sòcia-econòmic (aug
ment dels salaris, evolució dels hàbits de consum, ober
tura cap a nous horitzons culinaris, etc.), hem observat 
que aquesta indústria s'ha diversificat considerablement 
des de fa més de trenta anys. La restauració gastronòmi-
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ca no és només menjar, sinó també decorat i servei. 
Al llarg dels anys aquests criteris (decorat i servei) 

han evolucionat considerablement. Aquesta restauració 
s'ha modificat també en les seves opcions de localització 
ja que, de la simple centralitat urbana que la caracterit
zava durant els anys cinquanta, s'ha desplegat cap a àrees 
més diversificades, primer dirigint-se cap al sector de la 
ciutat alta de Quebec, i després distribuint-se per les 
regions rurals que simbolitzen el Quebec tradicional, 
fins que ha retornat a carrers propers als edificis gover
namentals i seus socials d'empreses, freqüentats pels nous 
quadres de la societat. 

Així es formen els llocs que proposen entorns i 
decorats força diversificats. Aquestes implantacions 
segueixen l'evolució de la societat quebequesa apostant 
pels nostres valors i les nostres representacions col-lec
tives i individuals. 

Data de recepció de l'original: 02.91 
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CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE 
HISTÒRIA DE LA CARTOGRAFIA. 
3er. CURS: LA CARTOGRAFIA 
ITALIANA 

La Cartoteca de Catalunya de l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya i el Departament 
de Geografia Humana de la Universitat 
Autònoma de Barcelona van organitzar 
durant la setmana del 17 al 21 de febrer 
d'enguany un curs sobre La cartografia ita
liana, curs que forma part del cicle de con
ferències sobre la història de la cartografia. 
Aquest cicle consta de sis cursos de perio
dicitat anual que corresponen als següents 
temes: 
- Curs 1989-90: Introducció general a la 

història de la cartografia. 
Celebrat els dies 30 i 31 de gener i 1 de 
febrer de 1990. 1 O hores. 

- Curs 1990-91: La cartografia de la 
Península Ibèrica i la seva extensió al 
continent americà. 
De 1'11 al14 defebrer de 1991. 1 O hores. 

-Curs 1991-92: La cartografia italiana. 
Del 17 al 21 de febrer de 1992. 16 hores. 

- Curs 1992-93: La cartografia dels Països 
Baixos. 
Previst per al mes de febrer de 1993. 16 
hores. 

R.C .G . n° 18 • juny 1992 • volum VII 

- Curs 1993-94: La cartografia francesa. 
Previst per al mes de febrer de 1994. 16 
hores. 

- Curs 1994-95: La cartografia britànica. 
Previst per al mes de febrer de 1995. 16 
hores. 
El present curs sobre cartografia italiana 

fou impartit pels següents professors: 
- Marica Milanesi, coordinadora del curs i 

professora de l'Institut de Geografia de 
la Universitat de Pavia. 

- Vladimiro Valerio, professor de l'Institut 
de Matemàtica de la Facultat d'Ar
quitectura de la Universitat de Nàpols 
Frederic Il. 

- Leonardo Rom bai, professor de l'Institut 
de Geografia Interfacultatiu d e la 
Universitat de Florència. 

- Emanuela Casti Moreschi, professora del 
Departament de Geografia Morandini 
de la Universitat de Pàdua. 
Els temes tractats foren els següents: 

-"La cartografia in Italia fino al XVI seco
lo", per Marica Milanes i. 

- "La cartografia in Italia dal XVII al XIX 

secolo", per Vladimiro Valeri o. 
- "La Toscana e I'Italia central e", p er 

Leonardo Rombai. 
- "Le regi o ni ven e te", per Emanuela Casti 

Moreschi. 
-"li patrimonio cartografico italiano: cenni 

sulla sua consistenza e conservazione", 
per Leonardo Rombai. 

- "Atlanti italiani dall 'invenzione delia 
s tampa all' affermazione delia litografia", 
per Vladimiro Valerio. 
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A nivell d'introducció es matisà el signi
ficat de l'adjectiu "italiana" dins d'aquest 
context pel fet d'aplicar aquest mot des de 
l'època medieval al temps del Renai
xement, i als segles anteriors a la consoli
dació d'Itàlia com a país, si ens atenem en 
termes moderns al concepte de cultura ita
liana. Fet aquest aclariment, i a través del 
conjunt de les quatre intervencions fou 
possible de seguir l'evolució de la història 
de la cartografia del país a nivell general 
fins a l'època del Renaixement i a nivell 
monogràfic referit a les regions de Nàpols, 
Venècia i Florència. 

La intervenció del professor Rombai 
sobre el patrimoni cartogràfic italià i la del 
professor Valerio sobre els atles italians des 
de la invenció de la impremta fins a la con
solidació de la litografia significaren l' apor
tació de caire cartoteconòmic que ja es va 
tractar en altres cursos i és previst de seguir 
tractant en totes les conferències d'aquest 
cicle, a fi de completar el concepte estricte 
d'història de la cartografia. Al final de cada 
text hi ha una completa llista de bibliogra
fia pròpia i específica del tema. 

Al curs assistiren estudiants procedents 
de tercer cicle de la Universitat Autònoma 
de Barcelona que estan en fase de doctorar
se i públic interessat en el tema: professors 
universitaris, arquitectes, geògrafs, biblio
tecaris, arxivers, coJ.Ieccionistes, i altres fins 
a un total de 65 persones. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya té 
previst de publicar-ne aviat el llibre cor
responent dins de la col·lecció Mono
grafies, tal com es va fer en els dos cursos 
anteriors dedicats a una introducció gene
ral a la història de la cartografia i a la car
tografia de la Península Ibèrica. 

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

Institut Cartogràfic de Catalunya 

MAP PING A W ARENESS '92 

Els dies 25, 26 i 27 de febrer de 1992 se 
celebrà a Londres, sota l'epígraf "La veu 
de l'usuari", la cinquena edició de Mapping 
Awareness, conferència internacional 
anglesa sobre Sistemes d'Informació Geo
gràfica. 

Fou organitzada per l'Associació Brità
nica d'Informació Geogràfica, la revista 
Mapping Awareness (que dedicà el número 
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de febrer a aquest esdeveniment i se centrà 
en casos d'aplicació dels Sistemes d'Infor
mació Geogràfica (SIG) en diversos països 
europeus), el Blenheim Group i la Societat 
Britànica d'Informàtica. Aquesta con
ferència va reunir investigadors, distribuï
dors, usuaris i els interessats en els SIG, 
amb l'objectiu d'oferir a tots ells l'oportu
nitat de conèixer quins són els darrers 
desenvolupaments, les noves aplicacions, 
les tendències futures i, en definitiva, mos
trar l'estat de la qüestió dels SIG. 

La tecnologia dels Sistemes d'Informació 
Geogràfica continua creixent i millorant 
arreu del món i el forum Mapping Awa
reness és un exemple clar de l'actual situació. 

Entre els més de cent expositors pre
sents a la conferència, es podien trobar 
desenvolupadors de software, consultors 
especialitzats , universitats on l'ensenya
ment de la tècnica dels SIG està contem
plada als seus plans d'estudi i editorials 
que inclouen en els seus catàlegs publica
cions referides a l'especialitat. Tots ells ofe
rien les seves novetats a l'exhibició paraHe
la a les conferències, l'altre gran apartat de 
la trobada. Aquestes conferències estaven 
estructurades en quatre grans blocs, més 
una sessió final específica sobre el projec
te "Domesday 2000" destinat a la creació 
d'un Sistema d'Informació Territorial 
d'àmbit britànic. 

El primer grup de sessions tractava dels 
aspectes relacionats amb la selecció i posa
da en marxa d'un SIG. Es tocaren tots els 
temes referents a la implementació dels 
SIG: quin escollir i en base a què, quin 

paper poden fer els especialistes consultors 
a l' hora de recomenar un o altre sistema i 
quines són les regles bàsiques per tal que 
l'elecció acabi essent la correcta i doni un 
bon resultat. 

El segon gran grup temàtic feia referèn
cia a les aplicacions dels SI G i fou estruc
turat en tres subapartats: els SIG i les apli
cacions locals i de gestió; els SIG i el 
màrqueting i els SIG i les aplicacions 
sanitàries (localització de serveis sanitaris 
bàsicament). 

El tercer grup tractava de la integració, 
les comunicacions i el desenvolupament. 
En aquest apartat podíem trobar aspectes 
tals com la integració dels SIG i les tècni
ques multimèdia, SIG i Sistema de Posi
cionament Geodèsic (GPS) i transferència 
de dades entre diferents SIG. 

El quart bloc se centrava en un aspecte tan 
important com és veure quina és la situació 
a Europa en SIG, on l'interès per conèixer i 
aplicar els sistemes és cada vegada més gran. 
Encara a remolc dels Estats Units d'Amè
rica, però cada vegada amb més inde
pendència, les inquietuds a Europa en 
l'especialitat són molt clares i diverses (a 
casa nostra se segueix aquesta mateixa pauta 
i cada vegada més s'organitzen seminaris i 
trobades d'especialistes per analitzar els 
aspectes funcionals dels SIG). Els casos con
crets presentats en aquest quart bloc feien 
referència a les experiències a França en la 
creació d'una base digital i en la posada en 
marxa d'un SIGa nivell local; d'Itàlia en un 
projecte per a la gestió dels seus recursos 
hídrics. Finalment es presentava el paper de 
la Comunitat Europea en els SIG, a través 
de l'oficina d'estadística de la comunitat 
EUROSTAT i del cornité europeu respon
sable de la cartografia oficial CERCO. 

Mapping Awareness és una conferència 
que tracta exhaustivament molts aspectes 
del món dels SIG. Amb cinc anys d'expe
riència, es consolida com una veterana en 
el~ fòrums SIG d'Europa. Per als estudio
sos de les Ciències de la Terra, una reunió 
d'aquest estil és un magnífic lloc per entrar 
en contacte amb aquesta especialitat, a la 
qual ja no és possible donar l'esquena i que 
és necessari conèixer i aplicar. 

El proper any, sota el nom de GIS'93 i a 
Birrningham del18 al20 de maig, promet 
ser una vegada més un excel·lent centre de 
reunió on poder copsar realment què és el 
que s'amaga darrera del mot SIG. 

Per a qualsevol informació addicional 
sobre Mapping Awareness o GIS'93 podeu 
adreçar-vos a: 

Blenheim Online 
630 Chiswick High Road 
London W4 SBG 
Telèfon: 07-44-81-7422828 
Fax: 07-44-81-7473856 

Ernest Ruiz Aimar 
Llicenciat en Geografia 

Laboratori de Cartografia i Geografia 
Universitat de Barcelona 
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VI INTERNATIONAL GEODETIC 
SYMPOSIUM ON SATELLITE 
POSITIONING 

Del 17 al20 de març de 1992 es va celebrar 
a Columbus, Ohio (Estats Units d'Amèrica) 
el sisè International Geodetic Symposium on 
Satellite Positioning. El dia abans del simpo
si, el dilluns 16 de març, va tenir lloc una 
reunió general de la lnternational GPS 
Geodynarnics Service (IGS). 

La IGS organitza la campanya IGS 1992. 
Aquesta campanya, que tindrà lloc entre el 
21 de juny i el22 de setembre, consistirà en 
una xarxa mundial de 20-30 estacions que 
realitzaran mesures GPS (Global Posi
tioning System) per tal de poder calcular 
amb molta precisió òrbites dels satèl·lits 
GPS i paràmetres de rotació de la Terra. 
Durant un període de dues setmanes cen
trat a 1'1 d'agost, es realitzarà la campanya 
Epoch'92. En aquesta campanya unes 200 
estacions fiducials densificaran la xarxa 
mundial principal de 20-30 estacions. 
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La reunió del 16 de març va ser la dar
rera abans de dur a terme la campanya. En 
aquesta reunió es varen tractar de diversos 
temes organitzatius de la campanya: estàn
dards per a l'adquisició de les dades, comu
nicació i flux de les dades GPS de les esta
cions als centres d 'emmagatzematge de 
dades, estàndards d'intercanvi de dades 
GPS, sistemes de referència que s'usaran 
durant la campanya, coordinació dels cen
tres d'anàlisi dels resultats i, mesures en la 
campanya Epoch'92. 

L'Institut Cartogràfic de Catalunya par
ticiparà en la campanya Epoch'92 amb 
l'estació fiducial "Observatori de l'Ebre" 
instaJ.lada a Roquetes (Baix Ebre). 

El sisè International Geodetic Sympo
sium on Satellite Positioning va ser organit
zat per la Defense Mapping Agency (DMA) 
i el Department of Geodetic Science and 
Surveying, de la Universitat Estatal d'Ohio 
(OSU). 

Hi assistiren 250 participants de 33 paï
sos i es varen presentar 150 articles. El con
grés va consistir en vuit sessions i dues ses
sions especials. En les vuit sessions va 
tractar-se dels següents temes: sistemes de 
satèJ.lits, estat, política i plans; sistemes de 
referència i orientació de la Terra; deter
minació d'òrbites; tecnologia dels recep
tors; procés i modelació dels errors; posi
cionament geodèsic: teoria i tècniques; 
posicionament cinemàtic: teoria i tècniques; 
i, aplicacions futures relacionades amb sis
temes de posicionament per satèJ.lit. 

A les dues sessions especials es va parlar 
del sumari de la campanya GPS de la lnter
national Earth Rotation Service (IERS) i, 
sessió de la IGS. 

Dels pòsters presentats al simposi desta
quen, per les tasques que realitza l'Institut, 
els presentats pel National Land Survey of 
Sweden: Experiencies from Navigation and 
Positioning w ith GPS in Aerial Photo
graphy, de B. Jonsson i J. Andreasson; GPS 
for Geodetic Control Surveying in Sweden, 
de L. Jivall. I, també cal assenyalar: Expe
riences with Different GPS Software 
Pachages, de N. Lima de l'Instituto de 
lnvestigaçao Científica Tropical de Lisboa. 

D'acord amb els resultats presentats en el 
congrés, les precisions aconseguides en tre
balls rutinaris han millorat molt, així en 
posicionament absolut són de l'ordre dels 
80 cm, 0.5 parts per milió en posiciona
ment relatiu, de 2 a 5 cm en posicionament 
cinemàtic i de 2 a 5 m en el posicionament 
diferencial en temps real de vaixells en 
moviment. En la determinació del movi-
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ment polar s'estan aconseguint precisions 
de 2-10 cm mentre que en la determinació 
d'òrbites s'assoleixen precisions de l'ordre 
dels 1-2m. En el congrés també va quedar 
reflectit l'increment de l'ús del GPS en apli
cacions geodinàmiques. 

Julià Talaya López 
Llicenciat en Ciències Matemàtiques 

Institut Cartogràfic de Catalunya 

COLEGIO OACIAL 
DE INGENIEADS TECNICDS 

EN TOPOGRAFIA 

U!--·----------
SIMPOSIUM INTERNACIONAL 

28 de Mptlem.,. •12 de octubre 

MADRID, 1992 

V CONGRÉS NACIONAL 
DE TOPOGRAFIA 
I CARTOGRAFIA "TOP-CART-92" 

Entre el 28 de setembre i el2 d'octubre 
de 1992 se celebrarà a Madrid el V Congrés 
Nacional de Topografia i Cartografia 
"TOP-CART-92" organitzat pel Colegio 
Oficial de Ingenieros T écnicos en Topo
grafía. Aquest congrés coincideix amb la 
59a. reunió del comité permanent de la 
Fédération lnternationale des Géometres 
(FIG) i per a tal ocasió ha estat organitza
da també una exposició comercial i cientí
fica sobre el tema. 

El "TOP-CART-92", l'exposició i els 
simposis científics relacionats amb el tema 
es faran al recinte ferial de la Casa de 
Campo de Madrid i als edificis del patronat 
municipal de turisme. Els temes principals 
seran: l'intercanvi lliure de topògrafs dins 
dels països membres de la FIG i el Mercat 
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Comú europeu; els canvis en la professió 
provocats per l'evolució de la tecnologia, 
especialment, la influència de la formació 
universitària; les necessitats cartogràfiques, 
aspectes fiscals i de propietat del catastre i 
les experiències dels països de la FIG; i, les 
necessitats cartogràfiques de l'ordenació 
del territori: estudis de medi ambient, 
sociològics i econòmics. A més, hi haurà 
dos temes monogràfics: tècniques de car
tografia digital (ensenyament, desenvolu
pament i aplicacions) i aplicacions de la 
topografia al camp de l'enginyeria: projec
tes i execució i repercussions ambientals. 
Les sessions seran en anglès i en castellà, 
amb traducció simultània. Les sessions de 
la reunió del comi té permanent de la FIG, 
en canvi, es faran en la Sala Reyes Católicos 
de l'hotel Chamartín. 

Els interessats a participar-hi o rebre més 
informació poden dirigir-se a: 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 
Topografía 
Comité organizador 92 
Pas e o de la Castellana 21 O, 11-9 
28046 Madrid 
Telèfons: (91) 457.26.77 o (91) 457.26.78 
Fax: (91) 345.90.20 

Nota de redacció 

VIII TROBADA DEL GRO UPE 
DE CARTOTHECAIRES DELIBER 
Barcelona, 28 de setembre al2 d'octubre 
de 1992 

L'any 1971 es fundà el grup Ligue des 
Bibliothèques Européennes de Recherche 
(LIBER) amb l'objectiu d'establir una rela
ció estreta entre les biblioteques d'investi
gació europees i especialment amb les 
biblioteques universitàries a fi de millorar 
la qualitat dels seus serveis. 

Dins d'aquest grup comença a funcio
nar d'una forma autònoma la branca dedi
cada a les cartoteques en tant que centres de 
recerca especialitzats (1978). Actualment 
aquest grup porta el nom de LIBER, 
Groupe des Cartothecaires. Les cartoteques 
poden ésser allotjades en diferents tipus de 
centres: biblioteques, arxius, museus, insti
tuts geogràfics, institutions militars, entre 
d'altres. A tots ells vol arribar LIBER, 
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Groupe des Cartothecaires. Des del mo
ment de la seva creació es decidí de cele
brar una trobada bianual dels cartotecaris 
europeus i tractar-hi un teme propi amb 
profunditat. 

Aquest any 1992 és previst de celebrar 
aquesta trobada a Barcelona, durant els dies 
28 de setembre al2 d'octubre de 1992. Una 
comissió formada pcr professionals de 
Barcelona i de Madrid, procedents de dife
rents institucions s'ha fet càrrec de la seva 
organització i l'Institut Cartogràfic de 
Catalunya n'ha assumit la direcció i la res
ponsabilitat màxima. La Universitat de 
Barcelona hi coJ.laborarà d'una forma espe
cial i les seves autoritats acadèmiques seran 
presents a l'acte de cloenda. 

FE D'ERRA TES 

El tema que es tractarà al Congrés de 
Barcelona serà "Difussió i promoció dels 
materials cartogràfics", que es desglossarà 
en els següents temes: problemes i possibles 
acords en el préstec de material original; 
promoció i política a seguir amb les edicions 
facsímil de mapes antics; promoció en la 
publicació de catàlegs cartogràfics (biblio
grafies nacionals, cartoteques, fons especials, 
etc.); coneixement de la disponibilitat de 
material cartogràfic en general en les 
coJ.lecions de mapes; promoció de la publi
cació de guies/ directoris de les coHeccions 
de mapes. També és previst tractar de 
l'assumpte de la retroconversió referida al 
material cartogràfic com a preliminar del 
tema que s'estudiarà a la conferencia de la 

International Federation Library Asso
ciation (IFLA), Barcelona 1993. 

Les previsions en aquest moment són 
bones pel que fa a assistència de professio
nals d'arreu d'Espanya i de la resta d'Europa 
incloent-hi amb força possibilitats la presèn
cia de companys de l'Europa de l'est. 

Una informació més àmplia, bé de tipus 
general, bé a nivell de possible participació, 
es pot obtenir a la Cartoteca de Catalunya 
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, 
carrer de Balmes 209-211, 08006 Barcelona 
(Telèfon: (93) 218.87 .58, ext. 253 ). 

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

Institut Cartogràf ic de Catalunya 

En el número 17 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat 
alguns errors que poden dificultar la lectura correcta dels articles. Són 
els següents: 

"SIDA". Diu: "Tuberculosi"; hauria de dir: "Tètanus". I, diu: 

- Pàgina 24, figura 1. Diu: "1. Incendi de Tordera: Superfície 1 407 
hectàrees ... "; hauria de dir: "1. Incendi de To rd era: Superfície 1 402 
hectàrees ... ". 

- Pàgina 26, columna 2, línia 45. Diu: "afectà els termes municipals 
de Tordera i Maçanet de la Selva ... "; hauria de dir: "afectà els ter
mes municipals de Tordera, Maçanet de la Selva i Blanes ... ". 

- Pàgina 32, taula 2b. Diu: "Tàlveg capçades dels suros"; hauria de 
dir: "Tàlveg". I, diu: "Alta, arribant a les"; hauria de dir: "Alta, arri
bant a les capçades dels suros". 

- Pàgina 40, figura 1. Diu: "Disenteria bacil·lar"; hauria de dir: 
"Còlera". Diu: "Còlera"; hauria de dir: "Febre tifoide". Diu: 
"SIDA"; hauria de dir: "Hepatitis vírica". Diu: "Febre tifoide"; 
hauria de dir: "Meningocòccia". Diu: "Tètanus"; hauria de dir: 
"Disenteria bacil·lar". Diu: "Hepatitis vírica"; hauria de dir: 

"Meningocòccia"; hauria de dir: "Tuberculosi". 

- Pàgina 40, figura 1. S'hauria d'afegir la xifra 154,59 a la columna del 
districte I corresponent a la tuberculosi. 

- Pàgina 60, nota 14. Diu: " .. . signat per M.G. Ing., calculava ... "; 
hauria de dir: " ... signat per M.G. Eng., calculava ... ". 

- Pàgina 63, figura 1. S'hauria d'invertir els dos primer colors de la 
llegenda. 

- Pàgina 70, foto 8. Foto a l'inrevés. 

- Pàgina 72, taula 4. Diu: "Alteració organo mineral"; hauria de dir: 
"Alteració organomineral". I on diu: "Criorreptació"; hauria de 
dir: "Crioreptació". 

- Pàgina 73, figura 3a. Diu: "Graus"; hauria de dir: "OsciJ.lacions 
entorn als oo·. 
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78 bibliografia 

1.1.- TÍTO L: Global Formation. Structures Global change and challenge. Ci ties in a global society Global shift. The lnternatio-
of the World-Economy Geography for the 1990s nalization o f Economic Activity. 

Second Edition 

1.2.- AUTOR: Chase-Dunn, Christopher Bennett, R. J .; Estall, R. C. [et Knight, R. V.; Gappert, G. [et Dicken, Peter 
al.] (dir) al.] (dir) 

1.3.- TRADUCTOR: - - - -

1.4.- PAÍS: Gran Bretanya Gran Bretanya Estats Units d'Amèrica Gran Bretanya 

1.5.- ANY D'EDICIÓ: 1989 1991 1989 1992 

Basi! Blackwell (Oxford and Routledge (London and New Sage Publications, Inc. (New- Paul Chapman Publishing Ltd 
1.6.- EDITORIAL: Cambridge) York) bury Park), col·lecció "Urban (London) 

affairs annual reviews", volum 35 

1.7.- ISBN: 1-557-86011-4 0-415-00143-9 0-8039-3320-7 1-85396-142-6 

2.1.- FORMAT: 24x 16cm 22 x 14 cm 22 x 14 cm 25 x 18 cm 

2.2.- NOMBRE DE 420 264 344 492 
PÀGINES: 

3.1.- LLEGIBILITAT: Bona. Bona. Bona. Bona. 

3.2.- ESTRUCTURA A més d'una introducció gene- Consta de dotze capítols realit- Vint-i-dos autors de diversos Consta de quatre parts ben defi-
DEL LLIBRE: ral, l'obra conté quatre parts zats per diversos membres del països del món col·laboren en nides i encetades per un pròleg, 

que analitzen els actuals siste- Departament de Geografia de la aquesta obra que s'estructura en cadascuna d'elles conté diversos 
mes econòmics mundia ls . "London School of Econo- quatre parts en les quals s'analit- capítols on s'analitza el complex 
Cadascuna d'aquestes parts es mies", que examinen els aspec- za la situació i la funció de les fenomen de la internacionalitza-
divideix en capítols. S'inclou, al tes més destacats de la societat ciutats en la societat actual. ció i la globalització de les acti-
final, un glossari de termes, dels anys 90 i estudien la contri- Finalitza amb una conclusió vi tats econòmiques. El ll ibre 
notes, bibliografia i índex. bució que ha fet la geografia en dels directors de l'obra i amb s'inicia amb un prefaci i un capí-

aquests camps. Cada capítol algunes referències sobre les tol d'introducció i es tanca amb 
finalitza amb una conclusió, un persones col·laboradores. un epíleg, bibliografia i un índex 
llistat de preguntes sobre el tema de termes. 
i bibliografia. L'obra comprèn, a 
més, índexs de termes, de foto-
grafies, de figures i de taules. 

R.C.G. n o 18 • juny 1992 • volum VII 



3.3.- REALITZACIÓ 
GRÀFICA: 

4.1.- BIBLIOGRAFIA: 

4.2.- NOTES: 

5.0.- CONCEPTE: 

6.0.- VALORACIÓ 
GLOBAL: 

Escassa. Algunes taules, gràfics 
1 esquemes. 

Al final del llibre i bastant 
extensa. 

Abundant i molt variada: gràfics, 
taules, esquemes, diagrames, 
mapes, fotografies i dibuixos. 

Al final de cada capítol es 
proposen una sèrie de lectures 
per tal d'ampliar els aspectes 
tractats. 

Al final del llibre i numerades No n'hi ha. 
per capítols . Inclouen algunes 
taules i gràfics. 

Obra que presenta formu la
cions i qüestions teòriques 
basades en l'anàlisi de l'econo
mia capitalista mundial i revisa 
l'evolució que ha tingut el siste
ma capitalista en la història i les 
teories més recents. 

Llibre que dóna una visió 
global i completa del tema que 
tracta. Realitza una anàlisi molt 
acurada i crítica de l'economia 
capitalista mundial. Destinat 
bàsicament a persones estudio
ses de l'economia mundial o 
introduïdes en el tema econò
mic, provinents de qualsevol 
camp. 

Llibre que analitza, a través de 
diversos aspectes i punts de 
vista, els canvis fonamentals 
soferts per la societat actual, 
l'adaptació de les diverses 
societats a aquests i corn la 
geografia pot contribuir a la 
solució dels problemes derivats 
d'aquests canvis econòmics i 
socials. 

Estudi que pretén mostrar 
diversos aspectes de la "geogra
fia del canvi" d'una forma 
accessible a estudiants univer
sitaris. Cada autor presenta un 
capítol destacant el seu punt de 
vista amb l'objectiu d'estimular 
l'estudiant a entendre cada 
problema geogràfic exposat i la 
forma que pot ser resolt. Per 
aprofundir en l'aprenentatge, 
cada capítol conté unes pregun
tes que poden ser útils en un 
debat o per a l'aclariment de 
conceptes. 
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GLOBAL ~HIFT 
The Internationalization o f Economic Activity 

Second Edition 

PETER DICKEN 

Molt poca, bàsicament esque
mes i taules. 

Al final de cada apartat hi ha 
una relació força extensa 
d 'obres interessants per a 
l'aprofundiment dels diversos 
temes. 

Al final de cada apartat. 

Obra on s'examina la funció de 
les ciutats en una societat global 
emergent, s'estableixen algunes 
perspectives per a futurs 
models i es donen estratègies 
per al seu desenvolupament 
global. 

Llibre que ofereix un estudi 
molt complet i aprofundit dels 
diversos aspectes d'una societat 
global i el paper que han de 
desenvolupar-hi les ciutats; 
amb un especial interès incideix 
en la problemàtica de diverses 
ciutats del món. És un llibre 
bastant tècnic dirigit a persones 
introduïdes en el món de 
l'urbanisme. Els diversos capí
tols, però, no segueixen una 
mateixa estructura establerta i 
els temes són més o menys 
estudiats segons el seu autor. 

Molt abundant: mapes, gràfics, 
esquemes i diagrames. 

Al final del llibre i molt extensa. 

Al final de cada capítol. 

Llibre que analitza els processos 
de globalització i internacionalit
zació de l'economia i com a 
conseqüència, les noves formes 
d'organització econòmica, els 
canvis que s'han produït i com 
han afectat diverses parts del 
món. 

Obra molt completa i entenedo
ra que exposa la situació econò
mica actual al món. Expressa 
idees o aspectes vàlids per a 
diversos camps d'estudi i acció 
com l'economia, la geografia, les 
ciències polítiques, etc. Usa un 
llenguatge poc tècnic i a I' abast 
de qualsevol persona interessada 
en el tema. 
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ALIMENTACIÓN Y TERRITORI O. Por una geografía de la alimentación ........................... .. 
El autor, después de una breve presentación histórica de la geografía de la alimentación, 
propone la utilización del c~ncepto d!' paisaje ali':llentario. Especifica, ademas, los objeti
vos de la geografía de la ahmentacwn: caractenzar el paisa¡e ahmentano, dehm1tar la 
influencia de los elementos que lo modelan e identificar las repercusiones e influencias de 
aquél en otros ambitos de la realidad natural y humana. 

EL ACCESO AL ALIMENTO. Un enfoque, una perspectiva .................................... ................ . 
El autor presenta en este artículo una aproximación sistémica a los problemas con que, en 
general, se encuentra la geografía de la alimentación. El valor metodológico se pone·aquí al 
servicio de la solución del dramatico problema de la sobreproducción alimentaria, frente a 
la dificultad de acceder al alimento de una gran parte de la Humanidad. 

ALI~fo~~~~~~ ~i:~¿.;:~~:r~·de 1}~i~~~du~~.~-~.~.~~.~ - ~~.~~.~~-~.~ ..................................... . 
El artículo analiza los espacios dedicados a la alimentación dentro de las ciudades moder
nas, con una aproximacion sociológica. Se estudia, en principio, la localización y formas de 
la red comercial, para terminar con una propuesta de integración de todos los elementos 
que intervienen en la geografía de la alimentación. 

DE LA TIENDA DE VÍVERES AL RESTAURANTE DE FAST-FOOD. 
A la búsqueda de nuestros espacios alimentarios .................................................................... . 
El artículo examina la evolución y la transformación que ha conocido la distribución 
alimentaria desde hace mas de treinta años en la región metropolitana de Quebec. Primero 
se expone una visión ~eneral de esta red, incidiendo en la evolución espacio-temporal de 
esta industria, y des pues se estudian dos nuevas formas urbanas: los "paseos de la caloría" i 
los puntos de restauración de los centros comerciales de la región. 

LOS MERCADOS DE ALIMENTACIÓN EN QUEBEC. Resurgimiento de una forma 
secular de distribución de la alimentación ............... ................................................... .... ......... .. 
La autora estudia los pequeños centros comerciales esl'ecializados en la venta de produc
tos alimenticios, llamados mercados de la alimentación. Analiza ademas el contenido 
comercial de esta forma de distribución y la lógica de implantación espacial que le pertene
ce, así como las similitudes simbólicas con otras formas de distribucion, como los antiguos 
mercados públicos y las calles comerciales. 

IDENTIDAD CULTURAL Y ALIMENTACIÓN. Evolución y diversificación 
de la restauración gastronómica en la región de Quebec 1950-1989 ..................................... .. 
El artículo presenta la industria de la restauración gastronómica y la evolución de la socie
dad quebequesa, y propone a través de sus diversas cocinas, sus variados decorados y 
emplazamientos, una imagen de esta evolución donde se enfrentan dos culturas: la nortea
mericana y la europea. Se analiza principalmente la evolución reciente y su significado en 
relación a la dialécuca entre localismo y mternacionalismo. 

FOOD AND TERRITORY. Towards a food geogra¡>hy ....... ...................................................... .. 
The author, after introducing briefly the history of food geography, proposes the concept of 
food landscape. He also specífies the main purposes of food geography, which are: to define the 
food landscape, to delimit the influence of die elements that constitute it and to identify the 
consequences and influences of this landscape in other areas of reality both natural and human. 

ACCESS TO FOOD. An apJ?roach, a perspective ........................................................................ .. 
The author makes in this article a systemic approach of the problems food geography has to 
dea! with in general. The methodological value is here used to find a solution for die dramatic 
problem of food overproduction opposed to the difficulty of food accessibility which affects 
most of Mankind. 

FOOD AND "URBANITY". In search of the food spaces and territories within the city ....... 
This article analyzes the modern cities food sl'aces under a sociological approach. First, it 
studies the locauon and shapes of the commercial network, and it concludes with a proposa! 
which integrates all the elements that are part of food's geography. 

FROM THE GROCERY STORE TO THE FAST-FOOD RESTAURANT. 

rh¡;a:;:t?clt ~~;~¡;:s ss,a~~~oï~;;;~ · -;.;;d·~¡;~~g~~··¡:~·~;¡ ·~~p·¡;¡;;··¡;~~· ···~~~·~¡;;~~··¡;··;¡~~i~g··;;;~~~ 
than thirty years in the Quebec Metropolitan Area. First, a generat portrait o~this network is 
sketched pointing out the spatial-temi>oral evolution of this mdustry, and further on, two new 
urban forms are studied: die "calorie boulevards" and the food isles in the shopping malls of 
this area. 

FOOD MARKETS IN QUEBEC. The revival of an oid form of food supply .......................... . 
The author studies the little shopping malls s¡>ecialized in food products called food markets. 
She analyzes both the commercial content of this form of food supply and its own spatial 
implantation logic, as well as the symbolical similarities that exist oetween these and other 
forms of supply such as the oid public markets ("balles") and the commercial streets. 

CULTURAL IDENTITY AND FOOD. Evolution and diversification 
in the gastronomic restaurants of the Quebec area from 1950 to 1989 ......................................... . 
This articles gives an approach of the gastronomic restaurant industry and of the evolution of 
the q_uebecois society. Through an analysis of its many cooking styles, its different settings and 
locauons, it offers a visi on of ibis evolution where two different cultures are opposed: the north
american and the european. The author analyzes, mainly, the most recent evolution it has gone 
through and its meaning in relation to the dialectics between localism and intemationalism. 

WArwich ArmstTong 

Joil Ro,.ffignat 

joi l Rou{fignat, 
A.nn~ v.llü 
y Sophi~ Mascolo 

Sophie Mascolo 

A.nne Valiit 
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Aquesta i totes 
les publicacions de la 
Generalitat, les trobareu 
a la nostra Llibreria. 
Un espai funcional , 
al centre de Barcelona, 
obert a tot el món. 

Que, a més, 
ofereix les publicacions 
més significatives 
d'organismes 
internacionals com 
l'ONU, la UNESCO, etc; 
i que disposa de 
servei de vídeo i de 
banc de dades 
informatitzat tant del 
Diari Oficial com de 
publicacions. 

Ara hi ha una 
Llibreria per a totes les 
nostres publicacions: 
la Llibreria de 
la Generalitat de 
catalunya. 
Veniu a conèixer-la. 

m\1 
IUJJ 

Generalitat de Catalunya 

Llibreria 

Palau Moja 
Rambla dels Estudis. 118 
08002 Barcelona 
Tels. 302 68 35 - 302 64 62 



INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

Teledetecció 
Les imatges 
emeses des 

de satèHit són 
rebudes per un 

sistema de 
procés d'imatges 
digitals en color 

que permet 
d'una forma 

directa diferents 
tractaments de 

les mateixes. 

Laboratori 

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

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

Generalitat de Catalunya 
Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Balmes, 209-211 - Telèfon {93) 218 87 58 
Tblov OR47 1 lr.r.RI= - F~v ?1R RQ ~Q- OAOOR B;trrAiona 

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

Centre de càlcul 
El Centre de càlcul , proveït de xarxes de sistemes 
cartogràfics digitals i de sistemes de procés d'imatge, 
constitueix la infrastructura que permet el tractament de 
totes les dades necessàries per a l'elaboració de la 
cartografia. 

• Mapes topogràfics • Fotografia aéria 
• Mapes temàtics • Uibres de contingut 
• Mapes de carreteres geocartogràfic 
• Mapes i guies • Atlas 

turístiques • Publicacions de la 
• Mapes i guies Generalitat 

excursionistes • Diverses publicacions 
• Plans de c1utats oficials de l'estat 
• Ortofotomapes 8 414774 701 186 


