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ANNEX
• Col·laboracions i articles: La <<Revista Catalana de Geografia» dóna acolliment als
seus col·laboradors, subscriptors i simpatitzants, sense distinció de nacionalitat; en
definitiva, a totes les persones interessades a promoure l'avenç de la geografia i les
ciències de la Terra
Cal que les aportacions s'ajustin a les normes de redacció que es detallen al peu
d 'aquesta pàgina, i que siguin adreçades a la direcció de la << Revista»
La «Revista Catalana de Geografia» publica lliurament les col·laboracions i articles
seleccionats pel seu consell de redacció
• Publicitat: Cal adreçar-se a la secretaria de la
«Revista Catalana de Geografia»
Institut Cartogràfic de Catalunya; carrer de Balmes 209, ·
telèfon (93) 218 87 58. Tèlex: 98 471 ICCB E. Telefax (93) 218 89 59

• La «Revista Catalana de Geografia» és oberta a tots els estudiosos i afeccionats a la
geografia de les terres catalanes, que poden presentar articles i informacions sobre
geografia, ciències de la Terra o cartografia de Catalunya o d'arreu del món, en català.
Els articles han de tenir un màxim de 25 fulls DIN A-4, a doble espai, i han d'incloure
o adjuntar i].]ustracions o suggeriments d'i].]ustració abundants (una per a cada dues
planes, com a mínim). Els articles han d'ésser acompanyats d'un resum en català de
10 ratlles com a màxim
Les informacions sobre reunions o fets geogràfics puntuals no han de sobrepassar
en cap cas els 5 .fulls DIN A-4 d'extensió i no han de dur resum
La direcció de la «Revista Catalana de Geografia» es compromet a examinar tots els
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de
llur publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la «Revista
Catalana de Geografia» es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit
hom vol promoure també la publicació de cartes al director i de rèpliques i contrarèpliques
als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats
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El número 20 de la Revista Catalana de Geografia surt en un moment clau,
quan les universitats catalanes han iniciat el primer curs del nou pla d'estudis
de geografza que, juntament amb les altres noves titulacions implantades, culmina
acadèmicament amb la renovació universitària iniciada e/ 1982. No cal dir que
des de les planes de la Revista no podem sinó felicitar-nos per l'especialització
i consegüent professionalització que aquest fet ha de suposar, sens dubte.
Igualment, des de la sortida del número 19 s'han fet passos significatius de cara
a la concreció del p la territorial de Catalunya, fet també cabdal per a
l'endegament dels problemes i per a la culminació de l'organització políticaadministrativa de què també ens hem de felicitar. En el futur caldrà que analitzem
l'evolució d'aquests i d'altres fets que afecten les nostres disciplines i el nostre
territori, perquè la Revista segueix oberta i sensible a tot allò que té a veure
amb la nostra realitat i els seus canvis.
Aquest número no és estrictament monogràfic, però en aquesta ocasió té com
a tema centra/l'anàlisi urbana. El primer article, de la professora Ana Fani
Alessandri Car/os de la Universitat de Síio Paulo, presenta una visió geogràfica
de les noves perspectives que centren, en l'òptica de la vida quotidiana, l'estudi
de la ciutat; en aquest cas l'estudi es refereix en concret a la problemàtica entorn
del carrer, com espai privilegiat de la sociabilitat urbana i l'exemple n'és la gran
metròpoli brasilera. En segon lloc, el professor Peter]. Larkham, president del
grup de geografia urbana de l'Institute of British Geographers, que ja col· laborà
en el número 1O de la nostra revista, segueix en la seva línia de recerques sobre
la morfologia urbana; en aquest cas estudia la inèrcia de la trama urbana, de
carrers i parcel·les sobre la renovació urbana posterior, amb exemp les
essencialment britànics. Finalment, el professor finlandès ]ussi S. ]auhiainen
presenta una anàlisi crítica sobre les operacions de renovació urbana de la badia
de Cardiff, que investigà durant l'any 1992. En aquest sentit la Revista ha volgut
dedicar la foto de la coberta al Moll de la Fusta de Barcelona, primera operació
de la profunda renovació urbana de port català.
En la secció de cartografia dos articles completen la Revista. El primer, de quatre
investigadors italians d'Alenia, que presenta una simulació de les imatges de
Catalunya a través del sistema SAR del satèf.lit europeu ERS-1, llançat e/1992.
El segon, del geògraf D avid Comas, de la Universitat de Girona, acabada de
crear l'octubre de / 1992 a partir de l'antic Col·legi, que defensa la utilitat dels
Sistemes d'I nformació Geogràfica de cara a la gestió i ordenació dels problemes
territorials, en aquesta ocasió aplicats al cas de la Costa Brava.
El p rofessor J osep M . Mallarach publica en la secció esporàdica de debats
uns comentaris a l'article que sobre el Parc Nacional de Yellowstone publicà
el geògraf Rafael López al número 17 de la nostra Revista. El coneixement profund
de l'autor, que dirigí el parc de la Garrotxa, i l'interès del tema aconsellen de
publicar aquest debat i d'encoratjar encara la seva continuació, de tal manera
que la R evista prepara un dels seus números propers monogràficament dedicat
a aquest tema estratègic dels parcs naturals.
Les seccions habituals d'informacions i de comentari bibliogràfic tanquen
com sempre aquest número de la Revista.
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Fotos 2 i 3: El barri de Liberdade de Sao Paulo
és un excel·lent
exemple d•apropiació del carrer per

part de la comunitat que hi viu, en
aquest cas la nombrosa colònia japonesa paulista.

(Foto: C. Carreras)
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EL CARRER
L'espacialitat, el quotidià i el poder 1
Ana Fani Alessandri Carlos
Professora assistent. Doctora del Departament de Geografta.
Facultat de Filoso{ta, Lletres i Ciències H umanes.
Universitat de Sào Paulo. Brasil

Per encetar el tema que aquí es proposa, es poden
plantejar diverses alternatives. Com que la meva preocupació se centra en l'urbà i en la ciutat, he anat a buscar
al carrer un punt de partida per reflexionar. Per què el
carrer?
En primer lloc, es pot afirmar que al carrer la vida és
d'una riquesa inexhaurible i pletòrica d'energia -és el nivell
de les vivències. Al carrer, hi trobem no solament la vida,
sinó els fragments de vida; és l'indret on l'home corrent
apareix adés com a víctima, adés com a figura intransigent
i subversiva. En el moviment del carrer hom troba el
moviment del món modern. "No sabria dir fins a quin
punt em fan falta els carrers -escriu Charles Dickens des
de Lausana, on treballava-; és com si els carrers subministressin al meu cervell alguna cosa de la qual aquest no
pot prescindir per continuar treballant [... ] els meus personatges sembla que s'hagin de quedar immòbils si no
tenen una multitud al voltant"'.
En segon lloc, el carrer es col·loca com a dimensió
concreta de l'espacialitat de les relacions socials en un
moment històric determinat, revelant en els gestos, en les
mirades i en els rostres, les pistes de les diferències
socials.
Finalment, al carrer es tornen diàfanes les formes
d'apropiació del lloc i de la ciutat, i és allí on afloren les
diferències i les contradiccions que impregnen la vida
quotidiana, com també les tendències homogeneïtzadores i normativitzadores imposades per l'estratègia del
poder que subordina la vida social.
Així, el carrer, com a nivell de comprensió del quotidià i de l'espacialitat de les relacions socials, se situa en
la perspectiva de la constitució de la societat urbana en el

Notes:
l. Treball presentat a la "IX Trobada Nacional de Geògrafs de Brasil, Taula

Rodona. Espacialitat, quotidià i poder". Presidente Prudente, juliol1 992.
2. Citat per W. Benj amin a Paris del Segon fmperi de Baudelaire.
3. Critique de la vie quotidienne, volum III, pàg. 309.
4. La révolution urbaine, critique de la vie quotidienne, volum Il. La production
de l'espace.
5. La révolution urbaine critique de la vie quotidienne, pàg. 29.
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seu moviment intern basat en la pràctica social en la
mesura en que exposa allò viscut. Així mateix, el carrer
s'obre com a llotja d'espectador i espectacle en què s'ha
transformat avui el quotidià en el món modern, obrint a
l'anàlisi i a la comprensió de la societat urbana una infinitat de perspectives.
Per a Henri Lefebvre', el carrer "representa la quotidianitat en la nostra vida social [.. .]. Lloc de pas, d'interferències de circulació i de comunicació, esdevé, en virtut
d' una transformació sorprenent, el reflex de les coses
que vincula, es torna més viu que les coses. Esdevé el
microscopi de la vida moderna. Arrenca de la foscor allò
que s'amaga, ho fa públic".
En l'obra de Lefebvre', el carrer gairebé no és un
lloc de pas i de circulació, sinó el lloc d'encontre sense el
qual no són possibles altres llocs d'encontre com els cafès
o els teatres. El carrer té una animació pròpia: "al carrer,
teatre espontani, em converteixo en teatre i en espectador,
de vegades en actor. El carrer és allà on es produeix moviment, una barreja sense la qual no hi ha vida urbana,
sinó separació, segregació estipulada i fixa" '.
Al carrer s'hi juga i s'hi aprèn, en contacte amb
l'altre, una nova dimensió de la vida -aquella que es construeix en la pràctica social en què està implantada la
societat urbana en constitució: amb els seus símbols i
funcions informativa i lúdica.
El carrer també és el lloc del desordre, en la mesura en què els elements de la vida urbana, immòbils en
l'ordre fix, s'alliberen i hi aflueixen. Per a Lefebvre, "al
carrer, i per mitjà d'aquest espai, un grup (la ciutat
mateixa) es manifesta, apareix, s'apropia els llocs, realitza un temps-espai apropiat; tal apropiació demostra que
l'ús i el valor poden dominar l'intercanvi i el valor de
canvi. Pel que fa al moviment revolucionari, generalment té lloc al carrer".
A l'igual que el quotidià, el carrer permet ser analitzat a partir de dos moments intrínsecs i contradictoris; si,
d'una banda, és el lloc on es manifesta la diferència, és
expressió de normativització del quotidià. N 'hi haurà
prou que pensem en el Viaduto do Cha - situat al centre
de la metròpoli de Sao Paulo-, on formiguegen les mul-
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tituds. És un lloc d'encontre? No arriba a tant, si tenim
en compte que les persones s'hi han d'obrir pas a cops de
colze, amb prou feines es veuen i passen ràpides bo i
esperant d'arribar en algun lloc en l'espai de temps més
breu possible. Però alguns sí que s'instaJ.len enmig del
camí, com ara els venedors ambulants i els seus clients
potencials. En aquest cas el carrer no permet de constituir un grup a partir de la relació amb l'altre. Els eventuals contactes es troben mediatitzats per la mercaderia
oferta-comprada. En aquest cas es tracta del carrer invadit pel "mercat".
Aquí el temps és el temps de la societat capitalista, és
el ritme del treball, i el contacte és el que ve imposat pel
bescanvi seductor, temptador, i que transforma la ciutat
en aparador, en llums de neó multicolors, en imatges.
En realitat, aquestes imatges representen el poder de
la no-comunicació que manifesta l'alienació del quotidià.
El món de la mercaderia entra en la quotidianitat obeint
la lògica general del procés de reproducció; "el món tracta millor els qui vesteixen bé", és l'ensenya publicitària
d'una cadena comercial brasilera.
El carrer i la vida quotidiana
Avui dia, el quotidià s'empobreix en el sentit que
cada vegada esta més subordinat al món de les mercaderies, en el qual els signes del status impregnen les relacions i el valor de canvi subjuga i s'apropia el sentit de
l'ús. En aquesta perspectiva el quotidià es presenta com
el lloc dels gestos repetitius i de la uniformitat i homogeneïtat d'hàbits, formes d'ús, comportaments, valors,
etc. Tot plegat programat pel capitalisme i per l'estratègia
estatal que organitza el quotidià (habitatge, manera de
vestir, hores d'oci i lleure) tractant d'abolir la diferència.
El flaneur, personatge del París de Baudelaire analitzat
per Walter Benjamin, ens dóna la dimensió d'aquest
empobriment. "Caminava ociós com si fos una personalitat: tal era la seva protesta contra la divisió del treball,
que transforma les persones en especialistes. D'aquesta
manera protestava també contra la laboriositat i l'eficiència. Al flaneur li plaïa que el seu ritme vingués determinat pels passatges. Si depengués d'ell, el progrés hauria d'agafar aquest pas, però ell no va pas tenir l'última
paraula, sinó que va ser Taylor que convertí en eslògan à
bas la flanerie [...] si el passatge és la forma clàssica de
l'interior -i és així com el carrer es presenta als ulls del
flaneur-, la seva forma decadentista és la casa comercial.
El gran magatzem comercial és l'última gran facècia del
flaneur. Si al començament el carrer es transforma en
l'interior d'una casa, ara aquest interior es transforma
per a ell en un carrer, i ell es perd pel laberint de les mercaderies com abans ho feia pel laberint de la ciutat"'.
Al carrer, el comportament de les persones i les seves
estratègies de supervivència entre la multitud que configura la gran metròpoli marquen el límit entre ple i buit.

Els homes es mouen enmig dels carrers plens de gom a
gom, tenint la soledat al seu voltant, on els senyals de
trànsit ordenen el pas dels vehicles, els passos dels vianants, "dirigint l'orquestra de la ciutat"'.
El ritme de la vida quotidiana ve marcat per les
estratègies de la reproducció de les relacions socials -per
la compra i la venda, per l'especulació en l'espai.
Així, el quotidià, l'espai i l'urbà es produeixen en
funció de la reproducció de les relacions de producció a
partir de les determinacions, d'una banda, de la valoració
del capital i, de l'altra, de l'estratègia estatal, les quals
guanyen espacialitat a través de la morfologia jerarquitzada que pren cos a partir d'una xarxa de fluxos que vinculen entre si els llocs, alhora que expressen la morfologia social jerarquitzant dels individus dins la societat.
Les estratègies de poder actuen en la producció de
l'espai a través de les institucions -de manera que interfereixen ràpidament a partir d'una operació programada, en què el dispositiu policial no és sinó un aspecte
del control (els òrgans burocràtics funcionen a tots els
nivells de l'administració i la seva estratègia es basa en
la repetició per programar la vida en totes les seves
instàncies).
La dimensió espacial de la realitat social ens coJ.loca
davant l'articulació espai-societat en la mesura que la
producció de la vida, en la quotidianitat de l'individu, no
és només la producció de béns per a la satisfacció de
necessitats materials, sinó que és també la producció de
la humanitat de l'home.
Jerarquia i control
La producció espacial és desigual, atès que és producte consegüent de la producció social en què la unitat espai-societat porta implícita la desigualtat que
recolza en la reproducció que s'estructura a partir de
relacions de domini-subordinació centrada en el procés
d'acumulació del capital/centralització de poder, creant
la metròpoli com a expressió última de la base urbana
on tots els elements són coneguts i les semblances arriben fins a la identitat i l'equivalència visible. És el procés d'homogeneïtzació conseqüència del procés de globalització que implica en la unificació de l'espai mundial
jerarquitzat entre Estats que té com a lligam formal el
mercat mundial.
Però la jerarquització de l'espai amb prou feines es
dóna a escala mundial, en la mesura que el procés desigual
distingeix centres de poder, riquesa, lleure, informació,
guetos, que es multipliquen i es jerarquitzen a tots els
nivells espacials.

Notes:
6. París del Segon Imperi de Baudelaire, pàgs. 81-82.
7. Walter Benj amin: Einbahnstrasse.
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Foto 4: Vista de l'anomenada Vall d'Anhangabaú,

el setembre de 1992, al vell centre de Sio Paulo, el millor exe mple de la recuperació per a vianants de l'administració municipal del Partit

dels Treballadors

Jerarquitzat, l'espai també es fragmenta a través de les
formes d'apropiació, tant si aquest espai serveix per a la
producció com si serveix per al consum (residència, lleure, etc.). En aquest sentit l'espai es trosseja en fragments
separats, el conjunt dels quals es presenta cada vegada
més com una conseqüència de l'activitat parcej.jada, que
s'escapa de les persones. En aquesta fragmentació el subjecte s'esfuma en la quotidianitat, expressada en les escenes dramàtiques que ens ofereix el carrer.
Podem citar exemples del control de la quotidianitat
a través de fórmules de determinació de patrons a la
metròpoli susceptibles de ser percebuts al carrer:.
a) La indústria del cos -per al manteniment de la forma
física a partir d'un patró- que imposa a la dona l'exercici físic per tal d'aconseguir una musculatura i unes
formes perfectes, "una típica escena urbana de la
metròpoli, en el capítol de l'angoixa estàtica, el món

Nota:
8. "O co rpo a corpo do massagista das cl ores e vaid ades", a Revista Veja,
pàg. 10. Jun y, 1992 .
R.C.G. n ° 20 • abril 1993 • vo lum V ll
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(Foto: C. Carreras)

de la gimnàstica i el culte del cos, com a parafernàlia
tècnica cada cop més desconcertant"'. Homes i dones
en bicicleta marquen el paisatge dels passeigs marítims, per exemple.
b) L'existència dels centres comercials a les grans ciutats
com a "temples del consum" pobla la imaginació dels
joves com a punt d'encontre i modifica el barri on
estan situats, ja que tendeixen a buidar el carrer.
e) En un reportatge sobre la bolte Gallery de Sao Paulo,
la Revista Veja (maig, 1991) mostra un mapa interessant: la distribució jerarquitzada dels clients assidus
del local segons el seu nivell de consum i el lloc que
ocupen a l'escala social és un punt que determina i crea
comportaments a partir d'una etiqueta rígida.
d) La construcció del sambódromo de la ciutat de Sao
Paulo, que normativitza una festa que era popular i
espontània capturada i venuda com a mercaderia.
Aquest constitueix un exempl e de no-apropiació del
carrer: "Va ser construït dintre del parc d' Anhembi,
fora de les vies de trànsit interiors [... ] s' hi pot arribar per una xarxa viària funcional [...]. Els sambistes
gu any aran, de fet, un lloc que reuneix tota una sèrie
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de condicions tècniques per a la seva activitat"•. Alhora anar-hi, per mitjà de la generalització dels condicionaque es fa l'apologia de la tècnica, el ciutadà queda enca- ments de la vida quotidiana en una sola dimensió: la del
sellat en uns papers que li vénen imposats per la norma- comandament.
Els rètols comercials i els llums de neó manipulen les
tivització de la societat i que "mata la vida del carrer". Pel
que fa a l'estratègia política mitjançant control estatal, persones com a signes de modernitat i, en tant que cosa
l'espai actua com a regulador dels fluxos -no solament efímera i transitòria, són l'expressió del temps en la quod'energia, de compra i venda de primeres matèries i mer- tidianitat -el temps de l'intercanvi.
És aquest temps de l'intercanvi que privilegia la circaderies, sinó també d'informació, mà d'obra- imposant
culació en detriment dels punts d'encontre el que, en un
un espai regulador, repressiu i contradictori.
Sent com és camp d'autoregulació voluntària i pla- conte de Benjamin, marca el tema de la soledat i el sentit
nificada, el quotidià, en tant que construcció de la socie- del buit de la ciutat, "homes i grups que es mouen pels
tat, s'organitza segons un ordre fortament burocratitzat seus carrers tenen al voltant la soledat. Els carrers de
i saturat de repressions, coaccions i pressions a tots els Berlín es presenten com a llargues avingudes principals
aïllades i desertes"". Per a Lefebvre, quan el carrer deixa
nivells, incloent-hi la vida familiar.
El carrer és també el lloc privilegiat de la repressió de ser interessant, la vida quotidiana perd l'interès. Per a
imposada de manera clara o subreptícia en funció de les aquest autor", en la mesura que el carrer perd la caracteestratègies de l'Estat. Això ho demostren de forma ine- rística de lloc d'encontres o de sol-licitacions i d'aventuquívoca les prohibicions relatives a reunió de persones en res, quan es buida i quan la intensa circulació automobilística el fa insuportable, la ciutat es transforma en un
àrees públiques -places, carrers, avingudes.
A causa de les innombrables coaccions consistents a desert lunar.
imposar repeticions mecàniques en el treball i la monotonia reiterativa de la vida diària, el carrer acaba limi- La desaparició del carrer
Així, la supressió del carrer implicaria l'extinció de la
tant-se a complir una funció de pas, de lligam entre llocs
-i queda organitzat així per al consum del lloc: regula- vida. Alguns autors (Berman i Lévy, per exemple), disrització de la velocitat, prohibició/llibertat d' estaciona- cutint sobre les ciutats nord-americanes i canadenques,
ment, llibertat de trànsit rodat quan es fa necessari "mirar apunten la tendència a la supressió o a l'eclipsament del
els aparadors" i comprar els productes exposats, i no carrer en la vida de la ciutat com a producte d'un tipus
apropiació per a ús . En aquest cas, el carrer, per a d'urbanisme que construeix la via ràpida, les amples pisLefebvre", "regula el temps més enllà del temps de tre- tes de trànsit ràpid com a necessitat imperiosa dels cicles
ball, el sotmet al mateix sistema, que és el sistema del ren- de reproducció del capital i del control de la vida quotidiment i del .lucre. El carrer és amb prou feines transició diana que apareix com "l'únic món possible". A Sao
obligatòria entre el treball forçat, el lleure programat i Paulo, la quasi-extinció dels campos de varzea o esplal'habitatge com a lloc de consum".
nades, la construcció de sambódromos i del minhocíio,
Però el carrer, en la seva funció de pas, també orga- que ha comportat la destrucció de barris com el de
nitza la quotidianitat del treballador. Així s'expressa el Bexiga, és expressió clara d'aquest fet.
poeta Jacques Prévert en Paysage changeant: " ... tots els
L'eclipsament del carrer constitueix, per a Jacques
treballadors, mig desperts, mig adormits, travessen el Lévy", un tret comú de la ciutat americana; en realitat, es
paisatge fix entre la matinada i la nit, el paisatge de maons refereix al buidament del centre de la ciutat, que es transi finestres, el paisatge eclipsi, el paisatge presó, el paisat- forma, cada vegada més, en un lloc despoblat, centre
ge sense aire, sense llum, sense riures ni estacions, el pai- exclusiu de negocis i poder, concentració comercial que
satge glaçat en ple estiu com el cor de l'hivern ... "".
relega els centres de compra a uns llocs tancats "que
Al carrer s'observa el predomini de l'econòmic en la redueixen l'atractiu del centre", un centre al qual pràctisocietat portat fins a l'extrem en què l'eliminació dels cament no es pot accedir a peu i que interessa cada cop
símbols es dóna de manera inequívoca en profit dels menys a les persones, i que fa que els intercanvis/enconsignes que normativitzen el comportament, ordenen el tres es donin de manera més difosa, reforçant les pràctique s' ha de comprar, el que s'ha de vestir, on anar i com ques individualistes l'estratègia de les quals ha donat lloc

Notes:
9. "O carnaval ganha seu espaço e ja nao pede passagem", a R evista Veja. 6 de
febrer de 1991.
10. Critique de la vie quotidienne. volum III.
11. Paroles, pàgs. 87-88.

12. Walter Benj amin: Einbahnstrasse.
13. Critique de la vie quotidienne, volum li, pàg. 309.
14. "Le centre-ville vers toutes les direccions", a Espace et temps, núm. 33.
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bar assumint un caràcter suburbà que ha posat de manifest l'obsolescència de la ciutat, assenyalada per Lévy.
La recuperació del carrer
El carrer ens dóna pistes, ens obre perspectives
d'anàlisi, ens dóna elements sobre el món real, sobre la
vida, els ciutadans, la seva història, les seves perspectives.
També ens deixa perduts, però perdre's, utilitzant l'analogia de Benjamin, és una forma de saber. En la ciutat
"saber orientar-se no significa gaire; mentre que perdre's
en una ciutat com un que es perd pel bosc, requereix
instrucció" 1' . La multitud del carrer, aparentment informe i caòtica, té un ric significat de moviment, ja que, a
semblança "dels rics calidoscopis que van girant, la societat col-loca successivament de manera diversa elements
que se suposaven inevitables i que componen una nova
figura"
Així, es pot afirmar que el quotidià és molt més que
el fluir inconscient d'uns dies sempre iguals, i en la quotidianitat el ciutadà es troba davant coaccions i vigilància;
però en la repetició també pot sorgir l'essència de l'imaginari. Lefebvre 1' crida l'atenció sobre el fet que la música és mobilitat, flux, temporalitat, i es fonamenta en la
repetició de temes, combinacions, intervals melòdics, i a
través d'ella sorgeixen sentiments esvaïts, sorgeix la recordança de moments acabats, hi ha evocació d'absències. En
aquest sentit la repetició també és obra. Hi ha, doncs,
creació d'un món pràctic i sensible a partir de gestos repetitius. En la quotidianitat hi ha escletxes que deixen espai
per a la creativitat i per a la virtualitat. Apuntem, doncs,
que hi ha irreductibilitat en la quotidianitat, perquè aquesta és també el lloc de conflicte i el lloc on es formulen problemes i, per tant, el lloc de l'acció.
Això permet, a través del carrer, captar l'imprevist, la
improvisació, l'espontani. Això significa pensar en el
carrer com a esdeveniment. Teatralitat que se superposa
a la rutina en l'igual i en el repetitiu, on les formes guanyen la dimensió de la vida quotidiana i que té com a
referència els punts de referència de la ciutat, les places i
avingudes.
Un exemple d'això, al Brasil, ha estat el moviment
popular de reivindicació "Eleccions directes ara", que va
fer sortir la població al carrer a reivindicar eleccions
directes per al càrrec de president de la República. La
multitud improvisa i, en apropiar-se el carrer, en tant
que lloc de festa -ja sigui per a celebrar la victòria en un
campionat futbolístic, ja sigui per a participar en una
cursa ciclista, en una processó religiosa o, fins i tot, en un
míting o en un shaw- en canvia el sentit.
Però cal pensar també que hi ha negocis sencers que
es basen en la forma improvisada amb la qual es produeix
aquesta apropiació del carrer, marcant les condicions que
impregnen la quotidianitat i la creació d'espai: mentre
una multitud s'aplega a festejar la victòria del seu equip,
1
' .

Foto 5: El vell centre de Sào Paulo ha manti ngut les seves funcions comercials tradicionals gràcies a l'obertura de molts carrers al trànsit exclusiu de vianants
(Foto: C. Carreras)

al binomi cotxe-suburbi com a producte d'autoexclusió
dels habitants de les àrees centrals.
Marshall Berman", en escriure sobre el Bronx de
Nova York, ens dóna una idea de la transformació del
carrer, que passa a convertir-se en una via ràpida com a
signe del món modern, que, en bandejar les persones,
destrueix punts d'encontre com a conseqüència irreversible de la construcció d'una nova forma de ciutat el primer imperatiu de la qual era l'absència d'espai per al
carrer urbà, puix que els projectes i les institucions de la
ciutat havien creat una autopista (highway). Per a aquest
autor, com a fruit d'una dialèctica fatídica, com que la
ciutat i la highway no són compatibles, la ciutat ha d'aca-

Notes:
15.
16.
17.
18.

All that's Solid Melts inta Air (Nova York, 1982).
Walter Benjarnin: Einbahnstrasse.
Marcel Proust: A la recherche du temps perdu, volum Il.
H enri Lefebvre: La vie quotidienne dans le monde modeme (1968).
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algunes persones munten parades en les quals venen una
mica de tot de manera també improvisada, i les parades i
els carrets ocupen els carrers i les cantonades. Però també
hi ha un "comerç improvisat" permanent a la metròpoli; una forma diferenciada de vida comercial torna a les
àrees de les cruïlles més grans i bullicioses de la metròpoli
amb l'anomenat "comerç de semàfor" com a expressió
més perfecta de l'anomenada economia informal, movent
cada dia unes quantitats prou eloqüents de les més diverses mercaderies.
La qüestió de la improvisació de l'espontaneïtat
està lligada amb el nivell de vivència que caracteritza la
quotidianitat d' un lloc determinat, marcant-ne l'especificitat, dóna testimoni de l'existència del moviment
d'anàlisi dialèctica que incorpora l'irracional, en tant
que element fonamental del real, que articula l'essencial
amb l' accidental, l'essència amb l'aparença. L'imprevist
o inusitat aflora al carrer i és susceptible de ser copsat
com a element essencial de la comprensió del quotidià
i de la seva superació. N 'hi ha prou amb parar-hi atenció. Baudelaire, en el poema Les fou/d', creu que gaudir de la multitud és un art i el poeta, passavolant solitari i pensatiu, en treu profit, ja que sent la passió del
viatge i la seva ànima és plenament oberta "a la poesia,
a la caritat, a l'imprevist, que es mostra, al desconegut,
que passa".
Podem dir fins i tot que és també a partir del carrer
que es pot copsar la contradicció entre l'existència del
quotidià en tant que categoria analítica i la de l'infraquotidià, ja que la reproductivitat de totes les relacions

socials, mediatitzades per la mercaderia i pel mercat, no
es dóna encara de manera homogènia al Brasil.

Unes conclusions provisionals
Per acabar, m'agradaria cridar l'atenció sobre les conseqüències teòriques que aquestes reflexions poden tenir
per als geògrafs. Crec que la conjuntura actual de la geografia presenta la possibilitat d'elaborar un pensament
crític que permeti de reflexionar sobre el seu paper en el
descobriment del món a partir del moment que no es
redueixi deliberadament a un conjunt de temes, sinó que,
ben al contrari, obri la possibilidad de pensar l'home
íntegrament en la seva dimensió humana i social, que
s'obre també a l'imprevist, creant, cada vegada més,
noves possibilitats de resistir/intervenir en el món d'avui.
Per a Merleau-Ponty, la ciència manipula les coses i
renuncia a habitar-les'0, construint models interns i operant
a base d'índexs distants del real. Per a aquest autor, pensar
és tractar d'operar, transformar. Per a Hegel", el pensament
neix dels conflictes, dintre d'ells; per a Lefebvre", neix de
la vida i de la mort i de llur confrontació.
L'ésser humà conserva múltiples dimensions, el seu
procés constitutiu és sempre el de la creació, de la recreació de la superació. Permet de pensar la possibilitat de
la constitució del naixement del diferent, contrapunt del
normativitzat. El fet de saber pensar l'espai, que Milton
Santos apunta com a fonamental per al geògraf, se situa
en aquesta perspectiva.

o

Data de recepció de l'original: 11.92

Notes:
19. A Les fleurs du mal.
20. L'oeil et l'esprit, pàg. 9.

21. L'oeil et l'esprit, pàg. 9.
22 . C itat per Henri Lefebvre a Qu 'est que c'est penser.
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LA RENOVACIÓ URBANA
CATASTRÒFICA I GRADUAL
Peter J. Larkh am
Escola Politècnica de Planificació de Birmingham

Introducció
Ja s'ha fet molta investigació sobre els
aspectes històrico-geogràfics de la morfologia urbana, però no ha proporcionat gaire
base per a una possible controvèrsia o un
desenvolupament teòric més extens. En
general, hi ha una gran manca de dades
quantitatives i de bases teòriques sòlides
per a determinar els models de les complexes relacions que es donen en aquest context. Això no només té conseqüències en la
investigació de la morfologia i urbanització
de les àrees urbanes, sinó que també contribueix a infravalorar encara més la
importància dels aspectes històrica-geogràfics de la urbanització dels paisatges
urbans, amb conseqüències directes per a
professions íntimament relacionades amb
aquest àmbit, com és el cas dels planificadors urbans (WHITEHAND, 1977, pàg. 400).
Hi ha, però, un corpus teòric que és particularment important per a la geografia
històrica de la urbanització urbana, desenvolupat a partir de la tradició d'investigació
morfogràfica de l'Europa central, i que fou
introduït per M.R.G. Conzen a Gran
Bretanya (WHITEHAND, 1981; vegeu també
Revista Catalana de Geografia, 1988).
Conzen va començar la seva formació
en geografia a la Universitat de Berlín
durant els anys vint. Després de marxar a
Gran Bretanya el1933, es va formar com a
planificador urbà i llavors, durant la guerra,
va ocupar càrrecs acadèmics relacionats
amb geografia a la Universitat de
Manchester. Posteriorment, es va traslladar a la Universitat de Newcastle upon
Tyne. Allí va poder desenvolupar el mètode morfogenètic que havia après a Berlín
(WHITEHAND, 1981; SLATER, 1990). Per als
geògrafs americans i britànics interessats
en morfologia urbana, aquestes idees eren
noves i complexes, ja que implicaven la utilització d'un nou vocabulari tècnic i, a més,
R .C.G. n ° 20 • abril 1993 • volu m Vll

els seus mètodes es basaven en un treball de
camp intensiu de topografia, requerien un
coneixement força elevat i expert, implicaven classificacions subjectives i no van semblar compatibles amb el tipus d'anàlisis
populars en les geografies britànica i nordamericana del "període quantitatiu " dels
anys seixanta i setanta. Amb tot, els estudis
del mateix Conzen o bé els de la línia conzeniana proporcionen una gran font
d'idees sobre paisatge urbà i els processos
agregadors i transformadors que el configuren al llarg del temps. Aquests conceptes
han de ser examinats individualment i
àmpliament per tal de posar a prova la seva
viabilitat en situacions diferents d'aquelles
per a les quals van ser concebuts. Al llarg
d'aquest article es qüestiona un concepte
específic, el del "marc morfològic", i
s'intenta trobar una resposta a la pregunta
de quines limitacions es donen en els processos de reurbanització urbana i com es
manifesten els seus efectes en el paisatge
urbà, o bé si aquests processos es desencadenen a partir de certes condicions anteriors d'aquesta morfologia urbana. És així,
doncs, com se situen els processos i la morfologia de la reurbanització urbana en un
context alhora històric i morfològic.
Les limitacions que exerceixen
la morfologia i la història urbanes
sobre la renovació
En general, qualsevol canvi físic en una
àrea urbana està fins a cert punt limitat.
Molts països tenen restriccions legals que,
com a mínim, defineixen l'ús de les zones i
dels terrenys urbans, i, més àmpliament,
poden arribar a determinar criteris estètics
per a projectes de noves urbanitzacions.
Aquestes restriccions legals tenen una llarga història, però a nivell conceptual,
Conzen va concebre una manera de veure
el paisatge urbà que pot ser utilitzada per a

examinar de quina manera les limitacions
del canvi funcionen al llarg del temps. La
seva teoria es basa en observacions minucioses de nombroses ciutats britàniques a
mitjans del segle XX. Va dividir el paisatge
urbà, amb una finalitat analítica, en planificació urbana, morfologia de la construcció
i ús del sòl. La seva subdivisió de la planificació urbana en carrers que configuren
un sistema de carrers, en parcel·les unides
que formen blocs de carrers i en edificis,
s'ha convertit en una manera estàndard de
reduir la complexitat de la realitat a proporcions més manipulables (WHITEHAND,
1981, pàg. 13 ). El sistema de carrers,
l'entramat de parceJ.les i la disposició d'edificis es poden veure com una jerarquia, si
considerem, per exemple, que els sistemes
de carrers defineixen i contenen entramats
de parceJ.les. El pla urbà d'una ciutat contempla i configura un "marc" morfològic
per a l'ús del sòl i els edificis, els quals, al
seu torn, determinen el teixit constructiu.
El traçat d'una ciutat és molt conservador i
es resisteix a qualsevol canvi sota qualsevol
circumstància mentre que l'entramat d'edificis és, d'alguna manera, menys conservador. Nombrosos documents i estudis cartogràfics i arqueològics demostren la
tradició i constància d'aquests trets del paisatge urbà, i els utilitzen com a instrument
d'anàlisi (per exemple, BAKER I SLATER,
1993 ). Conzen va definir el marc morfològic com un "antecedent del traçat urbà, un
contorn topogràfic o conjunt de línies que
exerceixen una influència morfològica
sobre un successiu pla d'urbanització urbà
més o menys adaptable, i que sovint transmet els seus trets com a contorns heretats"
(CONZEN, 1969, pàg. 127). Fa referència,
per exemple, als entramats de camps, els
límits dels quals poden restringir la urbanització de la ciutat en períodes d'expansió: recentment, aquest procés ha estat ela-
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rament demostrat en referència a la primera urbanització de tipus industrial de Leeds
(BERESFORD, 1988).
L'impacte d'un marc morfològic es pot
veure, per exemple, en l'estructura de les
carreteres principals de ciutats d ' origen
romà que encara estan sovint determinades
per les posicions de les portes: "pel fet que
eren els principals mitjans d'accés a través
de la barrera dels murs, les posicions de les
portes tenien força probabilitat de quedar
fossilitzades dins del posterior entramat de
carrers, i a causa que el camí més directe a
través de la ciutat era de porta a porta, l'eix
original dels carrers principals de la ciutat
romana es va mantenir ben sovint", malgrat que les carreteres secundàries han trobat sovint nous emplaçaments (ASTON I
BONO, 1976, pàg. 55) (figura 1). De manera semblant, els primers edificis rarament
es conserven en el seu estat original, sobretot quan se'n manté l'ús original; la conservació parcial encara és més freqüent, a causa
que la moda o els canvis han comportat una
o altra modificació. Així doncs, i per la seva
lenta resposta en canviar les necessitats funcionals, Conzen sosté que el traçat d'una
ciutat i la morfologia dels seus edificis tendeixen a reflectir les empremtes dels propietaris dels terrenys en el passat i de la
inversió de capital. Presenten, doncs, una
varietat i quantitat més gran de formes "tradicionals" (v.g. pre-industrial) i contribueixen substancialment a la historicitat del paisatge urbà . L'ús del sòl respon més
fàcilment a impulsos de canvi funcional, i la
seva influència en el paisatge urbà històric
és, en conseqüència, més negativa
(CONZEN, 1966, 1975). Malgrat que algunes
de les necessitats de l'ús del sòl es poden
acomodar a edificis vells remodelats, el fet
de canviar la demanda de l'ús del sòl implica sovint una considerable substitució
d'edificis tradicionals al centre de la ciutat
per edificis nous i, durant el segle xx, la
construcció de nous accessos per a vehicles
cap al centre i aparcaments al centre mateix.
Històricament, també és veritat que els ciutadans migren, empesos per una banda per
una planificació del sòl deliberada i atrets,
per una altra banda, per forces del mercat
que actuen al marge del ciutadà: pel fet de
causar un canvi tan gran en el focus d'activitat allunyant-la del nucli tradicional, un
canvi de la demanda de l'ús del sòl també
podria ajudar a conservar les formes urbanes tradicionals (BUSWELL, 1984).
Aquest concepte del marc morfològic
que està format bàsicament per carrers i

Figura 1: Co mp araci ó dels
carrers de Winchester en temp s dels
romans i a l 'època
saxona tardana (rec r ea t s

d' A sTON

1

BOND, 1976)

límits de parceHes, que és resistent al canvi
i que per tant limita l'abast i la morfologia
de la reurbanització de la ciutat, requereix
una anàlisi més específica. Per exemple,
sota quines circumstàncies la morfologia
existent limita la reurbanització, i quan un
marc deixa d'exercir una influència? En
aquest punt, una de les principals hipòtesis
del concepte, que és força familiar en la
història del pensament geològic, es destaca
clarament. Es tracta de la hipòtesi del "gradualisme": la idea que el canvi es dóna lentament i a un ritme uniforme. Això pot ser
força comprensible, atès que gran part del
propi treball de camp detallat a la miHèsima de Conzen va ser fet durant els anys
quaranta i cinquanta, i donà com a resultat
la seva gran monografia sobre Alnwick
(CON ZEN, 1960). Les ciutats que ell va
estudiar eren petites ciutats-mercat, en part
sovint d'origen medieval i que havien
experimentat relativament pocs canvis
durant el període victorià: són les exemplificades per Ludlow. Només el seu treball sobre la ciutat de Newcastle upon
Tyne (CONZEN, 1962) s'aparta d'aquests
estudis de petites ciutats, i pràcticament tot
el treball de camp va ser portat a terme
abans de l'aixecament de les restriccions de
guerra sobre materials de construcció a
mitjans dels anys cinquanta i del boom de la
construcció que el succeí i que va donar lloc
a l'onada més gran de reurbanització dels
centres de les ciutats i viles britàniques.
Els conceptes formulats sota aquestes condicions han arribat a dominar la major

part de la morfologia urbana geogràfica
de Gran Bretanya (WHITEHAND, 1987).
La naturalesa i abast del canvi urbà
Han passat tres dècades d'intensiva reurbanització de les ciutats des dels estudis
inicials de Conzen sobre el tema, i un gran
nombre de ciutats diverses han estat objecte d'un examen detallat. Podem disposar,
doncs, de dades suficients per parlar del
concepte de marc morfològic i valorar el
seu rol a l'hora de guiar la reurbanització al
llarg de diversos segles.
En primer lloc, cal fer alguna observació
sobre la qüestió del ritme habitual de la
reurbanització urbana. En un exemple
documentat recent, durant el breu període
entre el 1968 i el 1983, es van proposar i
portar a terme un gran nombre de canvis
individuals al High Street de Solihull, una
petita població-mercat entre Birmingham i
Coventry. Una gran part d'aquests canvis
són a petita escala i perfectament correctes
si es prenen individualment, però coHectivament representen una insidiosa i inevitable acumulació de canvi que altera el caràcter i aparença de qualsevol ciutat
(LARKHAM, 1988). I malgrat tot, sense cap
excepció, tots els canvis que es proposaven
en aquest cas d'estudi estaven limitats pel
marc morfològic. La majoria de canvis afectaven només una parceJ.la ~en el cas de
Solihull les illes de cases estan alterades i
truncades, però encara són illes medievals
més o menys recognoscibles. Només un
projecte d'urbanització proposava una uniR.C.G. n° 20 • ab ril1 993 • volum VII
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Figura 2: Pl a de Wren per a la
reco ns t rucció de
Londres després del
gran in cendi

---. Abast de la destrucció

ficació de parceJ.les, i una part d'aquest projecte suggeria la conservació de la façana de
l'edifici principal. Així doncs, Solihull, una
petita població rural semblant a les que
Conzen estudià, confirma la validesa del
concepte de marc morfològic en circumstàncies normals, quan les propostes de
reurbanització són progressives i és una
àmplia varietat de constructors individuals
els qui les tiren endavant. Aquest és el patró
de canvi que es considera habitual a les ciutats angleses i es pot extrapolar i aplicar fins
a principis del segle xx com a mínim, i normalment fins a mitjans del segle XIX quan es
van començar a registrar detalladament els
edificis (ASPINALL I WHITEHAND, 1980).
Aquest índex de canvi relativament lent
explica la supervivència dins del paisatge
urbà modern d'importants elements que
daten del període medieval o d'abans d'aquest. Però la reurbanització no es dóna
sempre a trossos o gradualment. Utilitzant
una altra metàfora geològica, podríem dir
que l'ànsia de reurbanització és sovint
catastròfica. Un canvi catastròfic, a gran
escala i sobtat, ve sovint facilitat i iniciat
per una veritable catàstrofe, com és el cas
del gran incendi de Londres de l'any 1666.
En aquest cas, la total destrucció del centre
de la ciutat va proporcionar l'oportunitat
de construir de nou, solucionant, doncs,
dos dels principals problemes de la ciutat
vella. En primer lloc, les precàries condicions de vida de les cases velles i boterudes
d' embigats de fusta, que tenien uns desguassos i un subministrament d'aigua insuR.C.G . n° 20 • abrill993 • vo lum VII

ficients; en segon lloc, la inadequació de la
xarxa de carrers, tant pel que fa a l'amplada
(heretada de l'època medieval i de modificacions posteriors) com a la superfície, per
a donar cabuda a la creixent quantitat de
trànsit (REDDAWAY, 1951, pàgs. 34 i ss.). Ja
es disposava de força idees per a solucionar
aquests problemes abans de l'incendi, però
qualsevol tipus de mesura hauria tardat
molts anys en implantar-se, i hauria estat
prohibitivament cara en un període de guerra. L'incendi va oferir l'oportunitat de fer
una replanificació completa. Christopher
Wren va dissenyar el que fou probablement
el millor pla (figura 2). L'escala dels canvis
que proposa es veu de seguida: el pla només
està limitat per l'abast de l'àrea de la destrucció, la localització de les ribes del riu i la
necessitat de planificar una nova xarxa de
carrers que coincideixi amb els carrers ja
existents (REDDAWAY, 1951; GUTKIND,
1971, pàgs. 271-276). En aquells moments,
hi havia una gran activitat entre els qui
volien ser planificadors, tal com algú contemporani dels fets posa de relleu comentant que el Rei i el Parlament estaven molt
preocupats per la reconstrucció de les ruïnes: "Ara estan ben enfeinats intentant satisfer les reclamacions de cada propietari per
tal que el pla de reconstrucció sigui fet de la
millor manera: tothom aporta la seva idea ...
i de veritat que no hi ha hagut mai a la terra
un Fènix més gloriós que aquests plans, si és
que algun dia arriben a emergir de les cendres ... " (paràfrasi de JoHN EVELYN, citat a
WHEATLEY, 1906, volum 3, pàg. 343).

Amb tot, hi havia molta resistència a
aquest nivell de canvi. Els qui tenien propietats es resistien a fer canvis als límits de
les seves propietats, tal com especificava un
estudi de després de l'incendi; d'altres .
volien simplement edificar de nou en el
mateix lloc d'abans. No es va adaptar ni un
sol dels projectes utòpics. No es tracta, tal
com s'ha dit, que fracassessin per l'obstinada reticència dels ciutadans a alterar les
seves velles propietats i construir les seves
cases de nou sobre el vells fonaments;
l'escala del projecte era simplement, impracticable (REDDAWAY, 1951). Per comptes
d'això, el desenvolupament va seguir traçats
de carrers molt semblants als que existien
abans de l'incendi, malgrat que es van fer
algunes millores; les esglésies es van reconstruir in situ i es van mantenir divisions intangibles com les de les parròquies. La sèrie de
plans per a la reconstrucció del Londres de
després de l'incendi va representar una contribució significativa dins de la història de la
planificació anglesa, però no hi havia pràcticament cap enfocament pràctic per a un problema tan complex. D ' alguna manera, es
tractava d'exemples de manual idealitzats
(GUTKIND, 1971 ). L'èxit del període postincendi radica en el fet que es va delimitar la
mida de les cases i es van especificar estàndards de materials, construcció, enllumenat
i espai. Així fou com les cases de façana
boteruda de fusta van ser substituïdes per
façanes uniformes de maó.
Aquest és un exemple de la destrucció
d'un marc morfològic amb la seva posterior
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reconstrucció seguint quasi exactament el
mateix traçat. Els incendis urbans, alguns a
gran escala i realment catastròfics, eren
força comuns abans del segle XIX OoNES, et
al., 1984). Aquesta freqüència i escala de
devastació va donar lloc a una gran varietat
de conseqüències morfològiques. De fet,
l'incendi s'ha considerat sempre com un
tret clau de la vida urbana anglesa, especialment durant els segles XVII i XVIII: una
empenta significativa en la transformació
del centre de les ciutats més antigues.
Transformacions d'aquest tipus han comportat la utilització de nous materials i
estils arquitectònics, innovacions estructurals, millores als carrers i moltes altres
coses, malgrat que no tots els desastres han
donat com a resultat una total reconstrucció al llarg de nous traçats. Amb tot, de les
poblacions angleses estudiades per Conzen
en la seva formulació de la idea del marc
morfològic, només a Newcastle upon Tyne
hi ha el registre d'un incendi que, el 1750,
va destruir deu cases, valorades en 1O 000
lliures (]ONES, et al., 1984); l'impacte
d'aquest tipus de catàstrofe en les idees de
Conzen sembla, doncs, força limitat.
La reconstrucció de París durant el segle
XIX, principalment sota Napoleó III i el baró
Haussmann, és un exemple ben clar de l'èxit
del canvi catastròfic. Tal com en el cas de
Londres, ja s'havien fet esforços per millorar les condicions de vida abans del període
de canvi catastròfic. Un Edicte Reial del
1783, per exemple, establia les amplades
mínimes dels carrers nous i les alçades dels
edificis nous (SUTCLIFFE, 1970). Aquests
esforços graduals no tingueren èxit. Sota el
pla imperial, es van retallar a través de
l'estructura urbana pre-existent noves avingudes grandioses, parcs i jardins, que tenien
per façana nous edificis públics i privats
d'un estil Segon Imperi monumental i uniforme (SuTCLIFFE, 1970; ÜLSEN, 1986). Es
va ignorar el marc morfològic de carrers i
illes de cases. L'escala de la transformació ve
suggerida pel comentari que " ... el vell París,
apunyalat al cor pel baró Haussmann, no es
va aixecar mai més ... De la vella pintoresca
ciutat ... ja no en queda gairebé res excepte
uns quants hotels desacreditats per tanques
publicitàries, uns quants blocs de cases
pudents, unes quantes avingudes notables"
(R. ESCHOLIER, citat a ÜLSEN, 1986, pàg.
44). Zola evocala imatge de Haussmann
"infligint ganivetades a les venes d'una ciutat viva, ferides que regalimen or i donen de
menjar a cent mil manobres i paletes"
(ZOLA, 1871 ). Els treballadors potser van

prosperar, però la reacció inicial a les obres
va ser de xoc i de desorientació, tal com
suggereixen els comentaris d'alguns contemporanis dels fets (OLSEN, 1986, pàg. 46).
Un canvi a aquesta escala fou possible, no
gràcies a un desastre, sinó a un govern suficientment poderós i autocràtic com per concebre i portar a terme una obra d'aquesta
envergadura, per una banda, i per una altra,
trobar en Haussmann la persona capaç de
fer-ho a través de mitjans financers més aviat
tèrbols (HARVEY, 1989, capítols 6-7).
El canvi catastròfic
del segle XIX canvia la Gran Bretanya
A la Gran Bretanya la segona meitat del
segle XIX va ser un període d'una creixent
preocupació pel tema de la salut, que es va
centrar en les sòrdides barriades de treballadors que quedaven en el que ara eren
àrees urbanes interiors, després de les ràpides expansions cap a l'exterior de les ciutats
durant la Revolució Industrial. La Llei
d'Habitatges dels Artesans de 1875, una
ampliació de la legislació anterior, va proporcionar l'empenta per a molts canvis a
gran escala; Y elling (1986) tracta de les conseqüències jurídiques i socials d'aquesta
Llei, però no de les morfològiques. A més
de les disposicions referents a l'eliminació
de les barriades, atorgà a les autoritats
locals el poder de fer expropiacions, pagar
indemnitzacions als propietaris i ampliar
les àrees que calia netejar per tal de permetre d'aplicar projectes cooperatius de
reconstrucció. Amb tot, pel fet que la Llei
era força permissiva, no es donaven més
diners que els recaptats entre els mateixos
contribuents locals, i per això el propietari
del terreny tenia un fort incentiu per enderrocar i deixar la parceJ.la buida. "El resultat
principal de la Llei va ser canalitzar pagaments d'indemnitzacions substancials a les
butxaques dels propietaris dels terrenys de
les barriades, a favor dels quals sembla que
se sol inclinar aquest tipus de lleis"
0ENKINS, 1975, pàg. 185). Amb tot, com a
resultat de les disposicions d'aquesta Llei,
va donar-se una substancial reurbanització
de la ciutat.
A Wolverhampton, per exemple, encara
hi havia nombrosos edificis de barriada,
d'embigats vells, al centre de la ciutat ben
entrat el segle XIX (figura 3). A l' aquareJ.la
de J.M.W. Turner de High Green (actualment Queen Square) els veiem clarament
representats, així com en un esbós fet quasi
un segle després, el1870. Tant l'esbós com
l'aquareJ.la de Turner es troben actualment

al Wolverhampton Museum and Art
Gallery; algunes anotacions locals en els
arxius municipals suggereixen clarament
que l'esbós (reproduït a GUTKIND, 1971) és
una visió endolcida de la realitat. Les condicions socials i ambientals d'aquesta part
de W olverhampton durant el període victorià són ben conegudes actualment. Els
nivells de misèria eren considerables, la
qualitat de l'entorn era pobre i la població
consistia bàsicament en treballadors irlandesos immigrants. El projecte de 1877 proposava l'eliminació de la pitjor àrea de
barraques de la ciutat, entre Queen Square,
Berry Street i Starford Road. Aquesta àrea
consistia en 846 propietats on hi havia 632
cases ocupades. D'aquest total, 408 eren
velles i en condicions precàries, mentre 54
estaven en estat ruïnós i declarades inhabitables. Les 632 cases tenien tan sols 39
wàters i 366letrines. Malgrat que una gran
part d'aquestes barriades va ser eliminada,
els carrers existents, estrets i tortuosos, van
ser eixamplats i redreçats, i es van construir nous edificis a banda i banda, el problema de l'habitatge es va empitjorar considerablement, ja que hi havia més cases
enderrocades que construïdes. A l'àrea de
Lichfield Street, els nous edificis eren tots
de tipus comercial, amb botigues a la planta baixa i dos pisos amb oficines a sobre. La
reurbanització va ser un procés lent, tal
com es pot veure en els canvis entre estils
d'arquitectura comercial com el gòtic victorià o l'eduardià primitiu de les façanes
de Lichfield Street. Els plànols de carrers de
l'àrea de remodelació de Lichfield Street
abans i després de dur-la a terme es poden
veure a la figura 4. L'ampliació i redreçament del carrer, i la creació de carrers sencers, s'hi pot veure clarament; noves illes de
cases acompanyen aquests canvis. En termes morfològics, els anteriors traçats de
les parceJ.les van ser totalment destruïts i el
traçat de carrers es va alterar considerablement. Malgrat que la línia bàsica del carrer
medieval es va mantenir, aquest carrer es va
allargar substancialment i va acabar convertint-se en la ruta principal des del centre
de la ciutat fins a l'estació de tren.
A Birmingham, Joseph Chamberlain va
utilitzar les disposicions de la mateixa Llei
per al projecte d'una àrea de reurbanització
de 93 acres als voltants de la Lichfield
Street: "una àrea de carrers estrets, de cases
sense portes o finestres posteriors, de patis
reclosos, amb la impossibilitat, en molts
casos, de proporcionar suficients allotjaments privats; cases i botigues ruïnoses
R. C .G. n° 20 • abril 1993 • volum VII
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Figura 3: Pintura de Lichfield
Street. Wo lverhampto n, 1870

(Font: Wolverha mpton Museum and A rt
Gallery)

amb un perill imminent d'enderrocament i
impossibles de reparar adientment"
(OFICIAL METGE DE SALUT PúBLICA DE
BIRMINGHAM, citat a BRIGGS, 1968, pàgs.
226-227).
L'Ajuntament va adquirir 43 acres, amb
un cost de 310 000 lliures; la resta de la
compra de les propietats per separat va costar més d'un milió de lliures. Es va retallar
un nou carrer a través del marc existent de
parcel·les i carrers ornant-lo amb edificis
civils i comercials grandiosos i d'un pulcre
estil victorià. El resultat d'aquest gran projecte va ser Corporation Street, el dramàtic
impacte del qual sobre la xarxa de carrers
existent el podem veure a !afigura 5: "Era
un gran carrer, tan ample com una avinguda parisenca, que anava des de New Street
a Aston Road" (J. CHAMBERLAIN I W.
WHITE, citat a BRIGGS, 1968). Era una gran
ob ra civil i un important carrer comercial
més que no pas els habitatges per a artesans
que s'havien disposat a la Llei de 1875.
Aquest fet, similar en els projectes de
Birmingham i Wolverhampton, podria
haver estat influït per la convicció de
Joseph Chamberlain, recollida en la seva
declaració a la Comissió Reial sobre
Habitatges per a Classes Obreres de 1885,
que "la diferència entre Londres i les proR.C.G. n ° 20 • abril 199 3 • volum VIl

víncies és ben simple. A les províncies és
necessari destruir les cases antihigièniques
i superpoblades i s'ha de deixar a l'empresa privada reconstruir amb garanties de
seguretat i donar un nou allotjament als
pobres". Això no es va donar en cap
d'aquests dos projectes claus de reurbanització espectacular i a gran escala.
El nombre de reurbanitzacions dels centres urbans fins a finals del segle XIX s'iJ.lustra en una anàlisi del centre de Newcastle
upon Tyne entre 1784 i 1909 (CONZEN,
1978). Aquesta anàlisi posa de relleu la
xarxa de carrers, un element -possiblement- principal del marc morfològic. Amb
algunes excepcions, la majoria dels nous
carrers són extensions de l'àrea ja urbanitzada i no pas reurbanitzacions. Els nous
carrers "a través" són una forma de reurbanització que consisteix a afegir nous
carrers al traçat dels ja existents, destruir els
límits d'algunes parcel·les i crear sèries senceres de noves parceJ.les. Aquesta forma
de reurbanització és, doncs, força destructiva per al marc morfològic i va ser utilitzada set cops al centre de Newcastle u pon
Tyne entre 1784 i 1882. Hi ha força ciutats
que tenen carrers "a través" d'aquest tipus,
i un bon exemple és el Corporation Street
de Birmingham, de 1889.

El canvi urbà durant el segle xx
El procés gradual de canvi a trossos va
continuar a les ciutats britàniques durant
els inicis del segle x x. La reurbanització
fou restringida en termes econòmics tant
per la Gran Guerra com per la depressió
dels anys vint i de principis dels anys trenta. Es van començar pocs projectes importants, encara que alguns ajuntaments van
començar a portar a terme projectes
d'eixamplament dels carrers, la qual cosa va
donar com a resultat la construcció de nous
edificis al llarg de carrers amples i rectes.
Per a donar només dos exemples, el Queen
Street a Wolverhampton va ser eixamplat a
finals dels anys vint i va donar lloc a un
nou conjunt de botigues fetes amb un estil
semblant que van ser construïdes per una
important companyia immobiliària local,
juntament amb uns grans magatzems de
gran magnitud; l'eixamplament a
Northampton va donar lloc a rengleres de
botigues similars. Amb tot, en molts casos
sembla que els límits de les parceJ.les originàries van ser reutilitzats, ja que es van
truncar les parcel·les pel davant per tal
d'eixamplar els carrers, en comptes de ferho pel darrera, com era més habitual.
Aquest tipus d'urbanitzacions estaven evidentment limitades pel marc morfològic;
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Figura 4: Reurbanitzac ió de
Li chfield Street,
W o lve rh amp to n:
a: abans, b: després
( Fo nt: R ecreats a
partir de map es dels
arxius mu nicipa ls)

també pot ser possible que gran part dels
propietaris de les parcel·les haguessin conservat les parcel-les que donaven a aquests
carrers i simplement les haguessin reurbanitzat in situ.
Malgrat que hi hagué un evident augment de la urbanització a gran escala amb la
creixent prosperitat de finals dels anys trenta, tota aquesta activitat va ser interrompuda per la Segona Guerra Mundial.
Quan es van aixecar les restriccions de la
guerra sobre la compra de material de construcció a mitjans dels anys cinquanta, les
reurbanitzacions a les ciutats es van donar
encara a més gran escala, especialment al
centre. Per exemple, al centre de les ciutats
de Northampton i Watford a finals dels
anys trenta i des dels anys cinquanta cap

endavant, moltes de les urbanitzacions eren
de gran envergadura, sovint molt més
amples que les illes tradicionals d ' una
amplada de 10 metres, la qual cosa comportava, per tant, agrupacions de parcel-les
(WHITEHAND, 1988).
La primera onada de canvis a una escala
tan gran fou catastròfica, conseqüència dels
danys provocats per les bombes durant la
guerra. Hi havia grans àrees dels centres de
les ciutats destruïdes o bé tan malmeses que
necessitaven una reconstrucció total. En
alguns casos, tal com va passar també
durant la reconstrucció de Londres del
1670, es van recuperar els antics traçats dels
carrers, a més d'eixamplar-los i redreçarlos. Thomas Sharp, un eminent planificador urbà, va dissenyar un pla força acredi-

tat per a la reconstrucció d'Exeter, greument perjudicada durant els raids Baedeker. El seu llenguatge és principalment
solidari amb el context de la ciutat històrica, malgrat que els plans i esbossos seus
que es van publicar ho són força menys.
Va intentar, però, conscientment d'integrar
el nou fenomen del segle XX, el vehicle de
motor, als centres històrics de les ciutats
tant en aquest cas com en d'altres projectes
de després de la guerra. Els seus esbossos
en perspectiva mostren clarament fileres
d'edificis de sostre pla de trets anodins
d'una clara influència moderna arrenglerats al llarg dels seus nous carrers (SHARP,
1946). En molts casos, però, les reurbanitzacions de després de la guerra prenien la
forma de recintes on es segregava el trànsit
R .C.G. n ° 20 • abril 1993 • volum VIl
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Figura 5: Reurbanització de
Corpo rati on Street,
Birmingham:
a: abans, b: després
( Font: R ecreats a
partir de mapes de la
col·lecció de l'Escola

de Geografia, Universita t de Birmin -

gham)

dels vehicles de servei i dels peatons en
àrees construïdes completament de nou al
centre de la ciutat. La gènesi d'aquest concepte es pot trobar recollida a l'influent
informe sobre trànsit i replanificació fet per
Tri pp (1942), que va ser ràpidament desenvolupat pel periòdic Architectural Review .
Es van proposar grans projectes, com el de
Bristol, en el qual unes estructures cobertes
separaven el trànsit, que passava per un
nivell inferior, de les activitats dels vianants,
que es desenvolupaven en un nivell superior
(PUNTER, 1990). Ja existien materials i tècniques de construcció adients per tal de fer
viables aquests projectes. Els que van ser
realment portats a terme, tal com el de
Coventry, tendien a ser menys extravagants, però no eren menys extensos i van
causar per tant un perjudici considerable
als traçats històrics de carrers i illes de cases
de les ciutats.
És força instructiu de comparar la
reconstrucció britànica de la postguerra
amb la de qualsevol altre lloc d'Europa. La
dolorosa reconstrucció de molts centres
urbans històrics per retornar-los a l'estat
en què es trobaven abans de la guerra -o
R .C.G. n° 20 • abril 1993 • volum VII

encara millor-, especialment a Polònia i
Alemanya, mostra una preocupació més
gran per l'herència que signifiquen aquestes
àrees urbanes que la que es dóna a la Gran
Bretanya. En el cas polonès, va ser un
intent deliberat per reafirmar la identitat
nacional enfonsada per l'ocupació nazi. En
alguns casos, per exemple a Varsòvia, la
conservació de registres topogràfics extremadament detallats del teixit urbà històric
de finals dels anys trenta fou un ajut immillorable per a la construcció d'una reproducció encertada. L'abast dels desperfectes
a Alemanya fou molt més elevat que a la
Gran Bretanya i comportava la necessitat
d'una acció de reconstrucció immediata més
que una llarga espera per l'aprovació de
projectes, tal com es va donar en el cas del
pla radical de reconstrucció de Coventry.
En molt pocs casos, tals com el de
Nuremberg, la reconstrucció té l'aparença
de la mateixa ciutat medieval d'abans de la
guerra, però en realitat el complex traçat
dels carrers i illes de cases ha estat simplificat considerablement (SOANE, 1992).
L'ètica de conservació dominant a la Gran
Bretanya, juntament amb una necessitat

molt més limitada de reafirmar la pròpia
identitat, semblen haver impedit una
reconstrucció facsímil i la recreació del
marc morfològic, donant com a resultat
una reurbanització d'estil modern en els
emplaçaments arrasats per accidents de
guerra.
Això introdueix la segona onada de canvi
radical, l'ascensió de l'enginyer de ponts i
camins. Ja s'ha esmentat la importància que
tenen les millores de les carreteres i autopistes com a incentiu d'un canvi urbà a gran
escala. La creixent popularitat del vehicle
privat estava portant a una congestió excessiva dels centres de les ciutats i, tal com a
l' època d'abans de l'incendi de Londres,
els carrers eren inadequats i no hi havia
pràcticament cap infrastructura d'aparcament. Aquests problemes es podien solucionar amb la construcció de rondes perifèriques, dissenyades ben a prop dels centres
de les ciutats per a desviar-ne el trànsit. Els
grans aparcaments de diversos pisos es van
convertir també en un altre tret de la majoria de reurbanitzacion.s d'iniciativa privada
dels centres urbans. Les autoritats locals
en planificació urbana van adoptar norma-
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Figura 6: Anàlisi dels efectes de la
reurbanització de la post-

guerra en una part del
ce ntre de la ci utat d e

Birmingham
(Fo nt: Mapa elaborat

amb l'ajut de N. Wright)

Carrers a través
Ronda interior: segueix el traçat d'alguns carrers
antics però va comportar un enderrocament
i eixamplament substancials
Carrers que existien substancialme nt intactes
des del1778

Vies de tren

Àrea de parcel·les de reurbanització
comprensiva juntament amb carrers a través
i renovació urbana

Altres carrers
Carrers antics
Carrers ampliats (la línia d'abans és la puntejada)
Redreçament del carrer mitjançant una zona
de vianants pavimentada

tives referents a l'aparcament de cara a la
urbanització de nous edificis d'oficines,
especifican t, per exemple, el nombre
d'espais d'aparcament que calia tenir per
unitat de sòl (malgrat que les bases concep tu als d 'aque ste s normes rar amen t
s'exp licitaven). En aquells moments, la
majoria de càrrecs superiors responsables
de planificació urbana en moltes de les
àrees urbanes no tenien la prep aració
necessària per a exercir de planificadors:
molts eren enginyers, i una gran proporció
d 'aq ues ts engin ye rs ho eren de ponts i
camins. La influència d' Herbert Manzoni,
l'enginyer de la ciutat de Birmingham, és
típica en tot menys en l'escala. Va dissenyar
una xarxa de carreteres perifèriques de
tipus via ràpida connectades entre si per
tres rondes, ni més ni menys. "Un dels

avantatges d'aquest sistema era que en els
districtes interiors, la construcció de les
rondes ajudava a enderrocar els barris de
barraques ... A final s del s anys trenta
s'havien enderrocat prop de 8 000 barraques i hi havia un projecte per enderrocar
les restants (vora 32 000 residències) fins a
finals dels quaranta" (SUTCLIFFE, 1986, pàg.
30). Els nous cinturons van perforar el marc
existent de carrers i parcel·les sense cap més
preocupació que intentar alleujar de maner a immediata la congestió de trànsit.
Aquests projectes van ser força ambiciosos
tant en temps com en espai, i, per exemple,
es va tardar més de vint-i-cinc anys a acabar
el cinturó de ronda de Wolverhampton. Un
estudi d'una part del centre de Birmingham
durant la postguerra que es va portar a
terme de la mateixa manera que la pròpia

anàlisi de Conzen de Newcastle upon
Tyne, mitjançant l'anàlisi dels canvis de
carrers i illes de cases a partir de mapes successius, mostra gràficament l'impacte espacial que va tenir la nova ronda interior en el
traçat de carrers i parceJ.les (figura 6).
Un cop examinades aquestes onades de
canvi, hem de fer algunes observacions
sobre qui està portant a terme aquests canvis a gran escala. Al llarg del segle actual
s'ha pogut veure una tendència general en
gran nombre de ciutats a substituir els individus i empreses locals de construcció per
empreses de fora de la ciutat en qüestió.
Aquesta tendència es demostra a la figura 7
pel que fa a cinc centres de ciutats diferents, que van des de ciutats-districte aïllades tals com Northampton a ciutats dormitori de Londres tals com Wembley.
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Figura 7: Canvis en els agents
actiu s de reurbanització a cin c ce ncres
de ciutats britàniques
Urbanització
per a l'emplaçament
del propietari

(Font LARKHAM, P.J. 1

FREEMAN, M.: "Twentieth-century British
Com mercial A rchitecture", a

Jouma1 of

Cultural Geography,
volum JO, pàgs. 1-16.
1988)

Urbanització
especulativa

Iniciativa
local

Iniciativa
externa

Arquitecte
local

Arquitecte
extern

1920

1930

1940

Molts d'aquests agents "externs" han estat
les cadenes de serveis i comerç al detall que
s'han construït els seus propis locals, malgrat que les companyies d'assegurances i
les companyies immobiliàries, que tenen
un accés ràpid a fonts de finançament per a
fer construccions especulatives, van tenir
una importància considerable, sobretot a
la postguerra. Paral·lelament a aquesta
tendència hi ha l'efecte d'una creixent concentració dels projectes nacionals d'urbanització en mans de grans companyies que
són arreu del país (FREEMAN, 1987;
WHITEHAND, 1988).
Aquestes tendències tenen un gran nombre de conseqüències. S'ha comentat que,
fins al període d'entreguerres, els propietaris d'edificis, els arquitectes i fins i tot els
constructors, o bé eren la majoria residents
de la zona, o bé hi tenien un interès particular, com per exemple una sucursal del
seu negoci en una ciutat on proposaven la
construcció d'un nou edifici. L'entorn en el
qual prenien les seves decisions tenia molt
en comú amb el dels residents i usuaris dels
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serveis d'aquelles ciutats (WHITEHAND,
1988). Es pot argumentar fins i tot que
tenien una comprensió més gran de la tradició estilística local, l'" esperit del lloc", i
això es reflecteix en la mida i estil dels seus
edificis. Cap als anys seixanta, però, molts
propietaris eren companyies anònimes. Els
arquitectes tenien un coneixement limitat
de les ciutats per a les quals se'ls encarregava de dissenyar edificis, i fins i tot els
constructors tendien a ser de fora la ciutat.
Aquest canvis van coincidir amb un creixent increment de la utilització del poder
d'expropiació per part de les autoritats
locals, de tal manera que semblava en
alguns casos que fessin més aviat el paper
de l'agent immobiliari que reuneix terrenys
per a constructores especuladores. També
van coincidir amb l'apogeu del moviment
modern en arquitectura i planificació (o si
més no en la seva variant descafeïnada,
l'estil internacional), amb un refús dels
estils i decoració historicistes i de les formes autòctones. S'ha suggerit que els
"patrocinadors institucionals d'arqui tec tu-

ra", principalment les companyies immobiliàries, les companyies d'assegurances i
de plans de pensions, han adoptat un estil
particular d'urbanització, que es caracteritza per un èmfasi en edificis nous més
que en vells, la qual cosa reafirma la
tendència cap a una varietat d'utilitzacions
més restringida als centres de les ciutats;
un desig de grans projectes més que de projectes modestos, amb una consegüent disminució dels nombre de rutes possibles a
través de l'àrea en qüestió; la repetició
d'uns dissenys estàndards i adaptables
d'edificis; una preferència pels edificis alts
i aïllats; i una separació dels edificis del seu
entorn mitjançant, zones d'espais oberts,
sovint envoltats de barreres de plantes
(B ENTLEY, 1983). En poques paraules,
aquest estil és modern. Les petites empreses
constructores mai no van necessitar les economies d'escala i altres beneficis que l'estil
modern han donat a les grans constructores
"institucionals".
Per a resumir les diferències en la perspectiva dels agents de canvi urbà entre els
períodes d'entreguerres i el de la postguerra, "sembla inevitable que les decisions
preses en un despatx de les metròpolis (o
centres regionals) sobre un conjunt d' operacions a escala nacional, donarien resultats
diferents en el paisatge urbà que les decisions preses per individus locals amb un
camp de visió limitàt estrictament per
l'esfera d'influència de la seva ciutat"
(WHITEHAND, 1984, pàg. 4).
Dit d'una manera més crua, els agents
locals tendeixen a reurbanitzar amb un estil
i una escala d'acord amb el marc morfològic; a més que es podria dir que no tenen els
recursos financers per a grans projectes. Els
agents externs són menys empàtics i les
seves reurbanitzacions són molt més extenses, i tenen un accés molt més immediat a
fonts de finançament per a la construcció
immobiliària.
Conclusions
Aquesta breu revisió històrica de les
reurbanitzacions urbanes ha situat el concepte de Conzen del marc morfològic en
un context històrico-geogràfic molt més
ample, amb exemples extrets des del segle
XVII fins avui dia. Aquest enfocamemnt és
necessari perquè pretén posar a prova un
dels conceptes de Conzen sota condicions
diferents; de manera semblant, Koter
(1990) ha aplicat recentment i amb èxit la
noció de cicle d'urbanització (que ja fou
desenvolupada per Conzen en relació a les
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viles medievals) en relació amb la urbanització de parceHes a la ciutat industrial de
f.ódZ, a Polònia. En aquest cas, la visió que
el marc del traçat existent de carrers i illes
pot limitar i guiar la reurbanització, no és
sempre adient. És certament útil quan s'examinen petites ciutats rurals, i particularment
en el període que acaba amb la Segona
Guerra Mundial, circumstàncies en les
quals es va formular el concepte. Però altres
intents d 'aplicar-lo a àrees urbanes més
grans i a reurbanitzacions de postguerra
han tingut força menys èxit.
"La història urbana ens ensenya que el
canvi es dóna a salts discontinus ... La urbanització urbana no és mai ordenada; sempre hi ha raons especials per les quals el
canvi es dóna de manera específica i en un
moment concret, i per les quals no ho fa"
(CHERRY, 1990).
Hi ha una gran varietat de circumstàncies, incloent-hi el desastre natural o el provocat per l'home, o bé una autoritat civil o
propietari poderosos, o fins i tot el poder
financer d'una constructora que treballi a
escala nacional o internacional, que poden
donar com a resultat un canvi sobtat a gran
escala que no tingui cap consideració
envers les formes urbanes existents. Si la
constructora és una gran organització, amb

una esfera d'operacions tant nacional com
internacional i un accés fàcil a fonts de
finançament, l'experiència britànica suggereix que la urbanització és possible que
sigui molt menys respectuosa respecte del
marc morfològic que no pas els canvis que
faci un petit constructor local. Finalment,
caldria també tenir en compte les modes
canviants de planificació urbana i d'estils
arquitectònics, tal com es pot veure per
l'impacte que va tenir als centres de moltes
ciutats britàniques la moda dels anys seixanta de la "neteja en profunditat" i la reurbanització d'estil modern.
Molts marcs morfològics són el resultat
d'una activitat corporativa a gran escala, de
vegades després d'una catàstrofe o bé causats per un poderós agent de canvi. Aquests
marcs són llavors objecte d'una transformació gradual, a trossos, portada a terme
per iniciatives individuals. Aquesta és la
pauta comuna de moltes ciutats britàniques
des de la institució d'un marc planificat
durant el període medieval fins a finals del
segle XIX, tal com s'exemplifica a Ludlow
(CONZEN, 1988). Aquesta transformació
gradual, que respecta les restriccions del
marc, es manté encara fins ben entrat el
segle xx. Durant les darreres dècades, però,
la catàstrofe de la guerra i uns agents cada

cop més poderosos -organitzacions comercials i autoritats locals- han instituït nous
marcs morfològics i els petits agents individuals i locals de canvi han estat progressivament desplaçats per una activitat corporativa a gran escala, guiada pel mòbil del
benefici.
Aquesta escala canviant de les operacions que és ben evident a l'era industrial,
però especialment rellevant durant el segle
xx, té conseqüències importants pel que
fa a la validesa del concepte de marc morfològic. Recentment, els dissenyadors
urbans han posat de relleu la importància
de les condicions prèvies quan es tracta de
planificar i dissenyar projectes de reurbanització a qualsevol escala (BENTLEY, et
af., 1985; LOWDES I MURRAY, 1988), i per
tant el concepte del marc morfològic
podria ser-los força útil. Amb tot, en qualsevol perspectiva històrica sobre l'impacte
de la reurbanització urbana en la morfologia urbana, la utilitat del concepte de marc
morfològic depèn, en gran mesura, de la
ciutat i el període objecte d'estudi. Res no
pot substituir l' observació detallada del
lloc i el coneixement.
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LA RENOVACIÓ URBANA
I LA REVITALITZACIÓ
DE LES ZONES PORTUÀRIES

El cas de la badia de Cardiff 1
Jussi S. Jauhiainen
Departam ent de Geografia. Univ ersitat de Turku. Finlàndia

Introducció.
El canvi en la política urbana britànica
Durant els darrers deu anys, les institucions financeres, a la recerca de projectes
que oferissin la màxima rendibilitat, han
invertit quantitats substancials de diners
en entorns urbanitzats. La internacionalització del capital industrial és una de les
tendències predominants en el procés de
reestructuració d'una ciutat. Hi ha hagut
un desplaçament del flux de capital en el
procés de producció, del circuit primari de
fluxos de capitals cap al secundari, en
actius fixos invertits en l'entorn urbanitzat
i en els fons destinats al consum (HARVEY,
1985). El capital financer ha esdevingut
predominant respecte de l'industrial. La
reurbanització de les zones portuàries és
una d ' aquestes beneficioses formes
d'inversió i especulació immobiliària que
pot comportar l'increment d'uns potencials beneficis, tal i com hem pogut comprovar recentment en bastants casos de
zones portuàries (TWEEDALE, 1988, 189).
Aquest procés de reestructuració és una
de les raons del canvi que hi va haver en la
manera de governar les ciutats britàniques
durant els anys vuitanta. Aquest gir de la
política urbana britànica va donar-se després que els conservadors haguessin pujat
al poder el 1979. Segons Parkinson (1989,

Nota:
I. Aquest article es basa en un ampli treball d'inves-

tigació sobre la badia de Cardiff que l'autor va
portar a terme el 1992 com a investigador visitant
del Departam e nt de Planificació Urbana i
Regional a la Universitat de Gal·les, College of
Cardi ff.
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422), les directrius principals del canvi van
ser les següents: el mercat va substituir la
política com a principal resposta a la
decadència urbana, els valors de les iniciatives urbanes van substituir els del coHectivisme municipal, el lideratge del sector
privat va substituir la intervenció pública, la
inversió en capital físic va desplaçar la
inversió en capital social, la creació de
riquesa va desplaçar la distribució del
benestar social, i un règim dedicat bàsicament a descentralitzar el poder va acabar
debilitant les plataformes locals que l' exercien. El govern conservador va decidir retallar progressivament diverses competències
i recursos de les autoritats locals perquè va
considerar que eren incapaces de dirigir la
seva pròpia recuperació econòmica.
Aquest esforç de reestructurar la política urbana s'hauria de valorar en un con.text més ampli. El govern conservador,
atret per la confiança americana en el mercat, amb un règim de planificació molt
feble i un ús extensiu d'incentius fiscals
per atreure la inversió privada, va centrarse en el sector de la petita empresa i la privatització dels serveis. Es tractava d'un
intent de canviar el clima ideològic existent a la Gran Bretanya mitjançant la creació d'una cultura de l'empresa i substituir
la intervenció de l'Estat per les forces del
mercat. La reactivació econòmica de les
ciutats de la costa est dels Estats Units
d'Amèrica, com Boston i Baltimore, i el
seu aparent èxit es van importar al Regne
Unit (PARKINSON, 1989, 423).
La primera gran legislació local del govern
després d'haver obtingut la victòria a les
eleccions generals del1979 fou la creació de
les Urban Development Corporations

(UDC-Corporació per al Desenvolupament Urbà), que constitueixen el cas més
clar d'aquest nou enfocament de la planificació urbana a la Gran Bretanya basat en el
predomini del mercat. La renovació urbana
i la reurbanització de les zones portuàries
pretenien ser una resposta del govern a la
problemàtica dels nuclis urbans, i les UDC
n'eren l'instrument principal.
La funció principal d'una UDC és proporcionar a una àrea especialment degradada d'un nucli urbà una certa quantitat
de diners per tal que es reurbanitzi i atregui
la inversió del sector privat a aquesta àrea.
Les UDC aporten la infrastructura
necessària, com pot ser el sòl, la xarxa viària i els serveis, per tal d'atraure la inversió
del sector privat. La relació de la proporció
entre inversió pública i privada hauria de
ser d' 1 a 4, o fins i tot superior.
Els objectius financers del govern per a
les UDC eren que compressin grans àrees
de terreny mitjançant negociacions o
expropiacions, amb la possibilitat de revendre'! i obtenir un benefici, abans o després
de la urbanització. Amb tot, els propietaris
sovint podien negociar vendes a preus reiativament alts, i amb el posterior descens
dels valors immobiliaris es va fer força difícil per a l'UDC d' obtenir beneficis reals
(COULSON, 1990, 300). Caldria posar de
relleu que les UDC no són autoritats en
planificació i urbanització, però sí tenen
competències en planificació en les seves
àrees respectives.
Les UDC estan dirigides per un consell
d'administració on hi ha representats els
diferents grups d'interessos públics i privats. Malgrat tot, el Govern Central en
designa, legitima i financia les activitats, i

24 geografia
Taula 1: Les Co rp o ra cio ns
p er al D ese n vo lu p am ent U rb à a la
G ran Bretanya

( Fo nt : Middleton,
/ 991)

Nom

Any de creació

Àrea (ha)

1987
1987
1981
1987
1987
1981
1987
1988
1988
1988
1988

4 560
2 380
2 070
1 270
1 100
960*
2 600*
900
540
360
187

Teeside
Tyne and Wear
Londres DOC
Trafford Park
Badia de Cardiff
Merseyside
Black Country
Sheffield

leeds
Bristol
Greater Manchester
• Àrees ampliades des de la seva creació

les UDC depenen directament d'ell.
L'esperança de vida de les UDC estava prevista per deu anys o menys, de manera que
és essencial per als seus caps i directius de
poder mostrar resultats constatables a les
seves àrees amb força rapidesa. El resultat
és que les àrees de les UDC es van anar
subdividint en diversos "projectes pioners"
i van passar a utilitzar els recursos de què
disposaven per intentar convertir ràpidament les seves idees en "maons i ciment".
Les UDC no tenen capacitat per dirigir o
dissenyar un projecte, així que gastaven
quantitats considerables de diners en assessors als quals els compraven la majoria de
projectes de remodelació.
Algunes de les qüestions amb les quals
s'han d' enfrontar les UDC són convertir
terrenys i edificis abandonats en llocs útils
i eficaços, afavorint el desenvolupament
d' indústries i comerços, fomentant el fet
que els habitants visquin i treballin a la
mateixa àrea i facilitant l'accés a l' allotjament i serveis socials comunitaris
(MIDDLETON, 1991). Ja que les UDC troben difícil de promoure projectes basats en
la industrialització, les seves iniciatives estaven majoritàriament relacionades amb
l'establiment de comerços, la construcció
d'oficines o bé el turisme.
Des del 1980 s'han creat onze Corporacions per al Desenvolupament Urbà. Les
dues primeres es van establir el 1981 als
London Docklands (àrea portuària de
Londres) i a Merseyside (Liverpool). La
London Dockland Development Corporation (LDDC-Corporació de Desenvolupament dels London Docklands) és
l'emblema del govern conservador i, per
tant, ha estat objecte d'una gran atenció. La
LDDC va esdevenir força aviat un model
influent i rellevant a la Gran Bretanya de la
remodelació urbana controlada pel mercat.

No es van crear més UDC fins el 1987,
quan en van aparèixer cinc més, entre les
quals hi havia la de la badia de Cardiff. La
tercera generació, amb quatre UDC més,
va arribar el següent any, el1988. Les àrees
d'acció de les UDC varien considerablement en llur extensió i naturalesa. Algunes
estan situades als centres de les ciutats i
d'altres a les perifèries urbanes (taula 1).
Les autoritats locals a les àrees de les
UDC s'hi oposaven de moltes maneres, ja
que s'enduien els millors emplaçaments i
oportunitats d'urbanització de les ciutats, a
més de les competències en planificació.
Sens dubte, un dels objectius del govern
era disminuir la ingerència dels governs
locals tant com fos possible. Els governs
locals, doncs, no van enfrontar-se amb la
segona generació d'UDC tan directament,
i fins i tot, van acollir-ne algunes amb certa
predisposició. A Cardiff hi havia una certa
oposició pel que fa als aspectes tècnics, per
exemple en relació amb els projectes del
dic i de la relocalització de les empreses
que ja hi havia a la badia de Cardiff. Quan
va anunciar-se la tercera generació d'UDC,
els municipis de Shieffeld i Bristol van refusar d'acceptar les que els corresponien tal i
com havien estat planificades. En els dos
casos, el govern local va poder influir força
substancialment en el resultat final de la
UDC (COULSON, 1990, 301).
Una breu història
de la urbanització a Cardiff
Per entendre la situació actual de la ciutat,
cal entendre la història del procés d'urbanització que es va donar durant el segle XIX
a Cardiff. Podem distingir tres fases en la
urbanització d'aquesta ciutat. La primera
fou la construcció de molls a l'àrea costanera des de mitjans del segle XIX fins a principis del xx. Això va comportar per a Cardiff

un canvi considerable, ja que passava de ser
un poble gran a convertir-se en la principal
metròpolis de carbó del món. El segon canvi
va donar-se després de la Primera Guerra
Mundial, quan els molls van començar a
entrar en decadència, i aquest període arriba
fins a principis dels anys vuitanta. Durant
aquest període, la ciutat continuà creixent a
gran velocitat i la posició de Cardiff com a
principal centre regional es consolidà quan
va ser nomenada capital de Gal·les . Al
mateix temps, la zona costanera de la ciutat
es va anar degradant cada cop més. Hi havia
una possibilitat, doncs, per a un tercer canvi:
la renovació dels molls que va començar-se
a finals dels anys vuitanta i durarà fins a
principis del segle XXI.
El desenvolupament urbà de Cardiff és
força recent, malgrat que Cardiff és actualment la capital de Gal·les, al Regne Unit,
amb prop de 300 000 habitants. La ciutat
de Cardiff està situada uns 250 quilòmetres
a l'oest de Londres, a la costa nord del canal
de Bristol. És una ciutat antiga que data de
l'any 75 a.C., quan els romans van construir un fort al llarg del riu Taff, el més gran
dels tres rius de la ciutat. Els normands van
establir un centre administratiu el segle XI
basat en un petit castell, i cap al segle XIII a
Cardiff ja vivien 2 000 persones. Durant els
cinc-cents anys següents el desenvolupament va ser lent, si és que n'hi va haver cap.
El1798, l'obertura del canal per a exportar
l'acer, que va donar lloc a la ciutat de
Merthyr Tydfil, al nord de Cardiff, va comportar que l'exportació d'acer superés ràpidament la importància de la producció agrícola. Fins a les primeres dècades del segle
XIX, Cardiff pot ser descrit com una petita
ciutat-mercat de tipus agrícola amb un port
modest. No era gaire més que un punt de
càrrega d'acer amb una petita colònia de
3 000 habitants situats prop del castell.
El desenvolupament del Cardiff modern
va començar de resultes de la iniciativa
d'una sola família, i especialment a causa de
la iniciativa del segon marquès de Bute
(1793-1848). Els Bute eren terratinents a
Cardiff i també tenien mines de carbó a les
terres de les valls interiors. Per explotar el
carbó calia construir un enllaç entre les
valls i Cardiff juntament amb un port
d'exportació que fos adient. El segon marquès de Bute va iniciar i finançar la construcció dels molls principals de la ciutat i va
negociar amb les companyies ferroviàries
recentment constituïdes per tal d'assegurar-se que les línies que anaven des dels
jaciments de carbó fins a Cardiff només
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Foto 1: Els molls de Cardiff el1894

abastissin el seu port. Els molls es van anar
construint un a un des del 1839 fins al 1907
(taula 2), després que l'aglomeració fes que
fos impossible d'augmentar encara més
l'exportació de carbó (foto 1).
Des de principis dels anys trenta del segle
XIX, la quantitat de carbó exportat va créixer
de 0,2 milions de tones anuals a 13,7 milions
de tones en el moment culminant d'activitat
del port, el1913, moment en què era el port
més gran a nivell mundial d'exportació de
carbó (DAUNTON, 1977). A diferència de la
importància que l'exportació de carbó va
tenir per al desenvolupament de Cardiff,
els molls no van proporcionar més que uns
quants diners per inversions a la família
Bute (THOMAS, 1989, 92). El segon marquès de Bute va decidir crear una colònia
organitzada situada al llarg dels molls amb
habitatges d'alt nivell i d'altres amb extenses
fileres de cases de baix cost per als treballadors. El que més tard esdevindria Butetown
va tenir, doncs, una identitat geogràfica i
funcional separada des del principi. A finals
del segle XIX, els comerciants amb recursos
econòmics més elevats van anar marxant
gradualment i la zona va esdevenir mundialment famosa com a Tiger Bay (badia
del Tigre), un barri marítim amb una zona
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de "barri xinès" on els mariners passaven les
seves estones de temps lliure (HILLING,
1988, 26-27). El creixement de les activitats
portuàries va comportar també un desenvolupament ràpid per a Butetown.
Durant els anys vint, el comerç de carbó
es va estancar i el port de Cardiff va començar a entrar en un període de decadència.
Amb el descens del comerç de carbó també
va decaure, doncs, el port de Cardiff i totes
les activitats que hi estaven relacionades, i
Butetown va convertir-se en un barri format
per treballadors. Cap als anys quaranta quasi
totes les cases eren gairebé centenàries i el
procés de degradació es va agreujar ràpidament. El estrets lligams que hi havia entre
Butetowm i els molls es van desfer i a mesura que passava el temps els molls anaven
quedant abandonats. Des dels anys seixanta
fins als vuitanta, es va reurbanitzar quasi tot

Butetown, però la qualitat dels habitatges
era força baixa i l'àrea va començar a ser
coneguda com la més degradada de tot
Cardiff.
Durant els darrers quaranta anys, la
població de Butetown ha quedat reduïda
de 6 000 a poc més de 2 000 habitants.
L'àrea ha esdevingut la més variada ètnicament de la ciutat -i una de les més pobresi la decadència del port n'ha reduït la
importància demogràfica i simbòlica. Avui
dia, el barri marítim de Cardiff és considerat com a un cas especial del problema dels
nuclis urbans i de la marginalitat de les àrees
properes al centre d'una ciutat d 'on han
desaparegut les activitats econòmiques tradicionals (HILLING, 1988, 36 ).
L' exportació del carbó i el ràpid desenvolupament dels molls van canviar el futur
de Cardiff. En primer lloc, el nombre

Taula 2: Els molls de Ca rdiff

Moll
Bule Wesl
Bule Easl
Roalh Basin
Roalh Dock
Queen Alexandra

Any d'inauguració Àrea (ha) Any de tancament

1839
1855·59
1874
1887
1907

8
19
5
14
22

1964
1970

(Fo nt : Daunton,
1971, 28)
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d'habitants va augmentar. La ciutat, que
tenia 20 000 habitants el 1851, va passar a
tenir mig segle més tard, el 1901, una població de 164 000 habitants. El reconeixement
de la importància local de Cardiff va arribar
finalment amb el nomenament de ciutat el
1905. El1955 se'n va fer un reconeixement
a nivell nacional quan va ser designada capital de Gal·les.
En segon lloc, l'exportació de carbó va
donar lloc a un model distintiu d'estructura econòmica a Cardiff que encara és patent
avui dia. Hi ha un sector industrial relativament reduït i un sector comercial amb
molta força. Tant com el 70% de l'ocupació laboral de Cardiff correspon al sector
de serveis, incloent-hi l'administració
pública i el petit comerç (THOMAS, 1989,
92-93). El creixement demogràfic va aturarse els anys setanta i avui, a Cardiff hi viuen
més de 290 000 persones.
La reurbanització de la badia de Cardiff.
La primera fase: de degradada dàrsena
Bute West a luxós moll Atlàntic
Per començar, caldria posar de relleu
l'especial situació de la badia de Cardiff.
Dos rius desemboquen a la badia, que és un
estuari amb marees que s'omple d'aigua
dolça dos cops al dia. Les dimensions de la
badia són de 15 per 20 quilòmetres i té la
segona marea més gran del món, que arriba
a una diferència tan notable com 11 metres.
Durant la marea baixa, es poden veure
immenses extensions d'aiguamolls amb
zones més reduïdes de salines (foto 2).
Quan puja la marea, la badia s'omple
d'aigua. Al costat oriental de la badia hi ha
els molls que estan pràcticament derruïts,
excepte la dàrsena Queen Alexandra, on
tenen lloc les activitats portuàries d'importació i exportació. Al costat occidental hi ha
un Site of Special Scientific lnterest
(SSSI-Indret d'Especial Interès Científic)
perquè hi ha nombrosos anàtids que hi
hivernen, i està protegit per la Llei. La
badia està pràcticament tota contaminada i
acaba a l'oest amb el gran espadat de la ciutat de Penarth (figura 1).
Les autoritats locals en planificació de
Cardiff estaven portant a terme polítiques
a petita esca la que sols pretenien una
modesta recuperació de l'economia i
l'entorn natural de la badia fins als anys
vuitanta. L'objectiu principal era desenvolupar la zona poc a poc, posant un èmfasi
especial en l'activitat industrial. El canvi en
la política urbana que es va donar a la Gran
Bretanya durant els vuitanta va comportar

també un canvi per a la badia de Cardiff.
En comptes d'un desenvolupament lent i a
llarg termini, l'objectiu era aplicar una política a curt termini amb resultats immediats.
El 1983 el consell del comtat, controlat
pels laboristes, va escollir una promotora
immobiliària privada, Tarmac ple., per a
reurbanitzar un dels molls més degradats
de la badia de Cardiff. El primer pas va ser
netejar i reurbanitzar 36 hectàrees de descampats prop de l'abandonada dàrsena
Bute West -havia estat tancada des que les
exportacions de carbó s'havien interromput a finals dels seixanta- i que estava situada justament prop del centre de la ciutat
(TwEEDALE, 1988, 190). El projecte va anomenar-se: desenvolupament del moll
Atlàntic. Després, es van ampliar els plans
per tal de cobrir tota la badia de Cardiff,
però en aquest cas la iniciativa no va sortir
de les autoritats locals (figura 1).
La naturalesa del pla de desenvolupament
proposat per al moll degradat era similar a
molts altres projectes dc fora dc Ics fronteres del propi país, concretament: la renovació de tres magatzems o tinglados, la construcció de més de set-cents habitatges nous,
un centre comercial, un campus tecnològic,
urbanització de tipus comercial de diversos tipus, instaJ.lacions recreacionals i un
nou ajuntament (TwEEDALE, 1988, 190).
La rendibilitat relativa de diferents elements del projecte era molt important per a
les promotores immobiliàries i el seu objectiu era maximitzar l'explotació del sòl per
sobre dels aspectes més rendibles a nivell
econòmic de la reurbanització. Amb tot, el
consell del comtat va intentar d'assegurar-se
que el projecte beneficiaria la població local
del centre de la ciutat pel que fa a feina, habitatges i instal·lacions públiques . Els
comerços i els habitatges van ser el tipus
d'explotacions més rendibles, així que
T armac ple. va reconduir el projecte de reurbanització en aquesta direcció un cop fetes
les negociacions amb el consell del comtat
(TwEEDALE, 1988, 190). Les obres de reurbanització van començar-se el 1985 i es van
acabar a principis dels noranta. El resultat va
ser una combinació d'habitatges, comerços i
instal·lacions d'ús públic (foto 3).
El finançament de la reurbanització havia
de ser en una proporció d'1 per al sector
públic i 4 per al sector privat. Els costos de
Tarmac ple. van ser de 34 milions de lliures
i a més, se'ls va donar un subvenció estatal
per a les obres d'enderrocament i preparació dels solars. Tweedale (1988) sosté que la
inversió total del sector públic va ser de 70

Foto 2: La badia de Cardiff amb marea baixa

milions de lliures. Això s'explica si tenim en
compte el cost que van tenir per a l'àrea la
construcció de les noves carreteres i del nou
ajuntament. Això voldria dir que el sector
privat només hauria invertit una tercera part
dels costos totals de la reurbanització.
La reurbanització de la badia de Cardiff.
Segona fase: la corporació
per al desenvolupament de la badia
de Cardiff i la seva visió de la renovació de
la zona
Després de la reurbanització de la dàrsena Bute West, encara hi havia una gran àrea
en decadència econòmica prop del centre
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(Foto:j.S. j auhiainen)

de la ciutat de Cardiff. El secretari d'Estat
de Gal·les, Nicholas Edwards, membre del
govern central, va suggerir la idea d'utilitzar l'enfocament basat en el mercat privat
per a renovar aquesta àrea de la badia de
Cardiff. El 1987, la Welsh Office (Oficina
Gal·lesa), la representació del govern central a la badia de Cardiff, va constituir la
Cardiff Bay Development Corporation
(CBDC-Corporació per al Desenvolupament de la Badia de Cardiff), que havia
de funcionar durant deu anys, i li va adjudicar una àrea de 1 123 hectàrees a la badia
de Cardiff que cobrien prop d'una sisena
part de la zona urbanitzada de la ciutat.
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Tant l'ajuntament de la ciutat de Cardiff
com el comtat de South Glamorgan, li van
donar el suport necessari perquè ho pogués
fer (BROOKES, 1992, 2). La CBDC és la primera i única Corporació per al Desenvolupament que hi ha a Gal·les i té algunes
característiques força especials. El govern
central, representat per l'Oficina Gal· lesa,
va estar molt més involucrat en la creació
de la CBDC que no en altres llocs
(WALTON, 1990, 10).
El paper que té la CBDC és, a la pràctica,
proporcionar una certa coordinació i assegurar un sòl urbanitzable i amb serveis que
sigui assequible, a més de "projectes pioners

i en un entorn de gran qualitat"(CCCB,
1988, 34). El seu objectiu és estimular el
sector privat a participar en la remodelació
de la zona portuària de Cardiff mitjançant
l'aportació de la infrastructura necessària, la
consolidació de la propietat dels terrenys i
una estratègia global. Es va donar a la
CBDC una gran àrea per cobrir, però no els
poders d'una autoritat en planificació. Té
poders per a comprar per expropiació, i un
pressupost del govern central, però no un
control formal de la urbanització, la qual
cosa és una excepció poc usual entre les
Corporacions per al Desenvolupament del
Regne Unit. Malgrat tot, la CBCD exer-
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Figura 1: La reurbanitzac ió dc

la badia de Ca rdiff
(Fon t: Tweedale,
1988)
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Àrea edificada

Límit de la badia de Cardiff
Butetown
Desenvolupament del moll Atlàntic
Molls/Marina de Penarth
Platja de Tremorfa
Amarradors de l'est
Dàrsena South Butetown/Bute East
Dàrsena Roath
Riba oest de Tall
Ferry Road
Molls d'operacions
Línia de dic proposada

- - - Vies principals
Enllaç de Grangetown.
- - En construcció
____ Enllaç de Butetown.
Programat
••••••••

~~~~~~tral.

- · - · - Enllaç d'accés als molls.
Proposat

--+--+--+- Ferrocarrils
2 km

Foto 3: H abi ta tge i in stal·l acions recreacio nals al
moll Ad àmi c
(Foto: ]. S. j auhiainen)

ceix una influència considerable sobre
l'ajuntament de la ciutat de Cardiff a l'hora
de prendre decisions.
Segons Mr. Inkin (CCCB, 1988, 34), el
president de la CBDC, la renovació de la
badia de Cardiff és el "projecte d'aquestes
característiques més interessant que hi ha a
Europa. Proporciona una oportunitat única
de crear un fantàstic i nou entorn urbà amb
uns nivells d'arquitectura i disseny excepcionalment elevats. El concepte de badia,
de dic, i l'excepcional ciutat marítima
representen una estratègia d'alt nivell i alt
cost per reestructurar aspectes de la base
econòmica de la regió al voltant de la ciutat,
que dóna lloc a un centre clau de creixement. És essencial inspirar alts nivells de
confiança i compromís i generar l'impuls
per al desenvolupament".
El secretari d'Estat de Gal·les va nomenar
el consell directiu de la CBDC. Hi ha representants de companyies immobiliàries i
financeres i dos representats de l'ajuntament de la ciutat de Cardiff, del comtat de
South Glamorgan i del districte de Yale of
Glamorgan. El dos partits poliries principals també hi són representats. També hi
ha un comitè executiu relativament reduït
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que està presidit per un membre del consell
directiu. La idea és mantenir l'organització
tan reduïda com sigui possible i utilitzar
assessors privats en la mesura que sigui
possible per la feina de planificació i investigació.
El CBDC va organitzar un concurs entre
els assessors privats per a renovar idees i va
encarregar la companyia Llewelyn-Davies
Planning de preparar una estratègia de
remodelació. El marc d'aquesta estratègia
està constituït per quatre elements estructurals que es sobreposen, pensats per treballar-hi simultàniament: localització, paisatge, aigua i infrastructura. L'estratègia per a
la remodelació de la badia de Cardiff conté
un concepte de disseny urbà global. Els
assessors de la CBDC van definir un conjunt d'objectius per a la remodelació que
s'expliciten a la Cardiff Bay Regeneration
Strategy (Estratègia de Renovació de la
Badia de Cardiff) (CCCB, 1988):
- Promoure un tipus d'urbanització que
creï un entorn exceHent on la gent vulgui viure, jugar i treballar.
- Aconseguir els nivells més alts de qualitat de disseny en tot tipus d'inversions.
- Reconciliar i tornar a connectar el centre
de la ciutat de Cardiff amb el mar.
- Planificar una urbanització variada que
pugui donar lloc a una àmplia varietat
de possibilitats laborals.
- Estimular un tipus d'urbanització residencial que pugui proporcionar habitatges
a una mostra representativa de la població.
- Convertir l'àrea en un centre reconegut
en distinció i innovació en el camp de la
remodelació urbana.
- Aconseguir un nivell màxim d'inversió
privada.
L'estratègia es va publicar el1988 i estava pensada per proporcionar una nova visió
de futur de la badia de Cardiff: una estructura clara per organitzar la urbanització i
donar una resposta a les oportunitats existents; un concepte de disseny urbà global
que creés una impressió de lloc acabat,
àrees urbanitzades immillorables i un atractiu entorn que reunís el millor del vell i el
nou en una localització paisatgística única;
una imatge de màrqueting a nivell local i
internacional per atraure inversió en noves
activitats i estils de vida; i un estímul per
proporcionar feina, habitatge, àrees de lleure i un millor entorn a la població local i els
nous residents (CBDC, 1988, 5).
Abans de res, l'estratègia és flexible i la
renovació implica un procés, no un pla. Si
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Canvis

Canvis

488

+163

+50%

sense informació

88

desconeguts

desconeguts

sense informació

132

desconeguts

desconeguts

311

• 200

- 39 %
+2%
-1 0 %

LlewelynDavles 1988

Oficines
Comerços
Lleure
Indústria

Actualització
del pla l'any 1990

325

511

Habitatge (unitats)

6 000

6120

+120

Espais oberts (ha)

56

51

-5

Taula 3: Canvis en l'estratègia de remodelació en m 2

hi hagués canvis en la disponibilitat dels
recursos, en la valoració de les necessitats a
tenir en compte o en noves oportunitats, es
podria reinterpretar sense cap problema.
A l'estratègia original, el projecte d'urbanització de l'àrea de la badia de Cardiff consistia en: de 280 000 a 370 000 m' per a oficines, de 460 000 a 560 000 m' per a la
indústria i una quantitat sense especificar
per a botigues, lleure i projectes de caire
turístic. També s'incloïa la construcció de
6 000 habitatges, incloent-hi 1 500 habitatges socials construïts per associacions destinades a la creació d'allotjament. El CBDC
ha estimat que aquests projectes podien crear
entre 25 000 i 33 000 llocs de treball en les
indústries de producció i serveis, empreses
modernes, oficines, comerços, lleure i
recreació (CBDC, 1988). Segons Brookes
(1992, 6), l'estratègia inicial de remodelació
s'ha actualitzat i s'hi han fet canvis substancials. Tal i com es mostra a la taula 3, la
quantitat d'espai destinat a oficines ha augmentat i la quantitat d'espai industrial ha
disminuït. L'estratègia de remodelació ha
esdevingut, en termes econòmics, molt més
favorable al mercat.
Pel que fa a la renovació espacial de la
badia de Cardiff, l'àrea d'operacions s'ha
subdividit en àrees més petites. Les àrees
urb anitzab les i el tipus d'explotació es
poden veure en la foto 4 i la taula 4 (CBDC,
1988): Hi ha dos projectes bàsics d'infrastructura a la badia. El primer i que representa un repte més gran, i també el més polèmic, és la proposta de construir un dic de 1,2
km de llarg i de 25 metres d'alt de punta a
punta de la desembocadura de la badia entre
el cap de Penarth i el moll Queen Alexandra.
L'objectiu és crear un llac amb una superfície de 200 hectàrees i una riba de 12 quilòmetres d'amplada, que embassi les aigües
dels rius T aff i Ely i elimini la marea. Al dic,
s'hi construiran comportes, centres de control, un pas per als peixos i un port exte-

(Font: Brookes, I 992, 6)

rior. A la part superior s'hi faran camins,
carrils-bici i una carretera de servei.
L'altre gran projecte és la construcció
d'un nus perifèric de distribució vial que
uneixi l'àrea amb l'autopista M4 en direcció
a Londres. Es pretén construir un túnel
subterrani per tal que la carretera creui el
Port Interior per sota terra.
El Port Interior (lnner Harbour), al voltant de la dàrsena Roath, al centre de la
badia de Cardiff, és l'àrea d'urbanització
més important. Les àrees claus per a la
urbanització privada al Port Interior són
en territori dels Ports Britànics Associats i
les urbanitza Grosvenor Waterside, una
empresa subsidiària dels Ports Britànics
Associats. El Pla de Desenvolupament de la
Zona Costanera Principal cobreix una
extensió de 16 hectàrees de terra envoltada
per aigua al cantó nord-oest de la dàrsena
Roath i està projectat pels tècnics assessors
Holder Mathias Alcock (Regne Unit) i
Benjamin Thompson Associated (Estats .
Units d'Amèrica). Aquest darrer s'ha fet
famós com a assessor en la revitalització
de la costa de Baltimore i Boston.
La urbanització de la Zona Costanera
Principal és una part del projecte del Port
Interior on es pretén crear una zona centrada en activitats culturals, comercials i
recreatives al voltant de l' actual edifici
Pierhead, amb un ampli complex que seria
el Museu Marítim i amb un nou Teatre
Nacional GaHès d'Òpera ifoto 5). Aquests
projectes claus de desenvolupament estaran
envoltats per diversos tipus d'edificis de
caire comercial, incloent-hi oficines, habitatges, botigues, hotels i restaurants.
Aquestes propostes comprenen 220 000 m'
d'oficines, 30 000 m' de museus, 22 000 m'
de botigues, 15 000 m' per a empreses de
serveis i 1 300 cases, juntament amb tres
hotels (BROOKES, 1992, 5).
El 1988 es va fer una estimació de costos
per a la remodelació de la badia de Cardiff,
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Foto 4: L'estratègia de renova-

ció de la badia de
Card iff
(Foto: ]. S. j auhiainen.
C BD C, 1988, 17-18)
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amb un càlcul de 1 200-1 500 milions de
lliures. Es va preveure que la majoria de
despeses netes de la CBDC, entre 200 i 250
milions de lliures, es farien fins a finals de
segle. Es calcula que els costos d'urbanització del sector privat seran de l'ordre de
1 000-1 200 milions, la qual cosa establiria
una estimulant relació entre sector públic i
privat "d'almenys 1 a 4, i s'espera que encara més alta" (CCCB, 1988, 33). Amb tot, la
recessió econòmica ha fet que aquest objectiu sigui impossible d'aconseguir, de manera que la total urbanització tardarà possiblement vint anys més a acabar-se. També,
les estimacions d'uns costos creixents de
construcció per al dic -de 44 milions de
lliures el1987 a 170 milions el1992- impliquen que la proporció d' I a 4 serà impossible d'aconseguir.
La renovació de la badia de Cardiff fins al
1992 ha estat relativament lenta a causa de la
recessió econòmica, i també per altres raons.
Durant el primer any (1987 -88), la
Corporació va comprar terres i va començar
a fer algunes millores a l'entorn i a coJ.laborar en projectes d'urbanitzacions de caire
comunitari. Gran part de la feina estava relacionada amb l'aplicació de l'estratègia de
renovació i la Corporació, juntament amb el
consell del comtat de South Glamorgan, va
fer propostes per al disseny del nus vial
perifèric i la defensa del Projecte de Llei
sobre el dic. El 1988-89, la Corporació va

1. Cap i passeig marítim de Penarth :
poble portuari , extensió del passeig marítim de Penarth , turisme
2. Molls de Penarth:
habitatges, indústria lleugera, lleure, paisatge marítim
3. Península i camps d'Eiy:
habitages, comerços, lleure, oficines, hotel, parc marítim amb aquàrium
4. Parc Moorland:
zona verda
5. Polígon empresarial de Ferry Road :
zona verda, empreses de tecnologia punta
6. Bridgetown i The Marl:
habitatges, millora dels habitatges existents, usos variats
7. Badia i dic:
esports aquàtics, lleure, habitatges, comerç, turisme, paisatge marítim
8. Cap d'Alexandra :
habitatges, club nàutic
9. lnner Harbour:
lleure, centres comercials, centres culturals , museus, torre panoràmica, habitatges,
petit comerç, òpera, hotel
10. South Butetown :
paisatge marítim, habitatges, comerç
11 . Remodelació de Butetown:
habitatges, millores en la indústria i en l'entorn mediambiental
12. Pont:
transport, aparcament
13. Ciutat nova:
galeries comercials , comerç, lleure, estadi cobert, moll Atlàntic
14. Polígon empresarial d'East Moors:
indústria lleugera, empreses d'investigació, habitatges, espais oberts
15. Port franc:
d'ús provisional (espai de reserva)
16. Cornisa :
terrenys d'ús industrial, millores
17. Parc de Pengam :
polígon empresarial, habitatges

Taula 4: Àrees urbanitzables i propostes d'explotació del sò l a la badia de Cardiff

(Font: CBDC, 1988, 17)
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Foto 5: Maqueta de la futu ra costa de la Zo na Costanera Principal

continuar treballant per poder portar a
terme obres en l'entorn, de remodelació del
paisatge així com d'investigació tècnica de la
zona. Es va posar un èmfasi especial en les
negociacions per a la compra de terrenys
(CCCB, 1989, 8). Cap a finals del1991, un
bon nombre de projectes d'urbanització ja
s'havien acabat, tals com blocs de pisos per
a oficines amb una extensió de 17 000 m', i
una superfície per a exposicions de 1 600
m'. Pel que fa a l'habitatge, hi ha diversos
projectes en curs que proporcionaran 433
cases per al sector privat i 420 cases per a
habitatges socials (BROOKES, 1992). Com
que la construcció d'habitatges socials no
depèn del mercat de l'habitatge, és probable
que aquestes cases s'acabin abans que les del
sector privat. El pont central i els trams de
túnel del nus vial perifèric estan en construcció i s'acabaran el 1995. Hi ha hagut,
també, una considerable millora de l'entorn.
Una visió crítica
de la renovació de la badia de Cardiff
La renovació de la badia de Cardiff és un
exemple més dels nombrosos projectes de
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revitalització de les zones costaneres que
s'estan fent populars arreu del món occidental. Hi ha hagut força crítiques contra
alguns aspectes de l'estratègia de remodelació, però caldria posar de relleu que
l'oposició no és contra la renovació de les
zones portuàries sinó contra la manera com
es pretén portar-la a terme. A Cardiff, el
criticisme s'ha centrat en el tema del dic. En
l'oposició a la proposta del dic hi ha grups
ecologistes a nivell local i nacional i grups
d'habitants de les zones residencials més
antigues de la badia de Cardiff. També hi
ha altres temes crítics que han sorgit de
resultes de l' accentuat caire lucratiu de la
renovació.
Hi ha diversos problemes amb la proposta del dic i l'embassament. El primer és
l'augment del nivell de les aigües subterrànies. Si es tanca la desembocadura de la
badia de Cardiff amb el dic, el nivell d'aigua
del llac serà el mateix que en una marea
alta normal (jota 6). Això vol dir que el
nivell de les aigües subterrànies augmentarà i produirà danys a les cases, en forma
d'humitats i filtracions. Quan la informació

(Foto: j. S. j auhiainen)

sobre possibles problemes amb el dic va
sortir a la llum, el valor de les cases i
terrenys als barris propers a la badia de
Cardiff va disminuir. El valor dels solars
pot augmentar, però només per a nous
habitatges sense problemes d' humitats. La
CBDC ha promès compensar els danys a
les cases que puguin tenir-ne, el nombre
de les quals s' ha calculat entre 4 000 i
10 000 (BROOKES, 1992, 1).
El segon problema és de medi ambient.
Els aiguamolls dels estuaris dels rius Taff i
Ely representen una font d'aliments important per als anàtids i camallargs i van ser
designats com a Site of Special Scientific
Interest (SSSI- Zona d'Especial Interès
Científic) pel Consell de Preservació de la
Natura el 1983. El llac proposat destruirà
totalment el terreny que alimenta les aus .
L'altre aspecte sobre l'entorn és que el llac
tindrà molt poca qualitat mediambiental.
El rius que desemboquen a la badia estan
molt contaminats i, desgraciadament, són la
principal font d'aigua dels llacs. Caldrà oxigenar el llac durant els llargs períodes
d ' estació seca i treure' n les algues de la
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(Fow: ]. S. j auhiainen)

Foto 6: La badia de Cardiff amb marea alta

superfície (BROOKES, 1992, 11). La CBDC
sosté que estan creant un "nou i atractiu
entorn d'aigües pures i fresques " que
atraurà els ànecs. Sigui com sigui, el bany i
els esports d'immersió hi estaran prohibits.
El 1989 l'oposició va presentar un pla
alternatiu, el Living Waterfront Scheme
(Projecte de Costa Viva), l'objectiu del qual
era aconseguir un equilibri entre la preservació del medi ambient i la urbanització,
necessària per a la renovació de la badia de
Cardiff. En el seu projecte, es proposava
crear un llac més petit i limitat amb un dic i
conservar la SSSI (BROOKES, 1992, 11-12).
La CBDC mai no va considerar seriosament
aquest pla, malgrat que conté potser tots els
ingredients que són necessaris per a una
renovació de l'entorn urbà dels noranta.
El tercer problema va ser el finançament
del dic. Hi ha hagut moltes discussions i
confusions sobre el finançament i construcció del dic, i vull posar de relleu breument alguns dels elements més rellevants
d'aquesta història tan complexa. Per
finançar i construir el dic, cal un projecte de
llei parlamentari especial que s' aprovi a les

dues cambres del Parlament, la Cambra dels
Lords i la dels Comuns. El Projecte de Llei
sobre el dic va presentar-se a la Cambra
dels Lords durant el període 1988-89. La
Comissió Reduïda designada pel Parlament
va donar suport al dic, però l'oposició, els
grups ecologistes i les associacions de veïns
van guanyar moltes esmenes durant la l'elaboració del Projecte de Llei.
El Projecte de Llei es va presentar a la
Cambra dels Comuns durant la legislatura
de 1989-90. Després de diverses lectures i
recursos en contra, encapçalats altre cop
pels grups d'ecologistes i d'habitants de la
zona, es va formar una Comissió Reduïda.
El maig de 1990, la Comissió va decidir
suspendre el Projecte de Llei fins que
s' haguessin fet obres de remodelació de la
xarxa d'aigües subterrànies durant un any
més. L' abril de 1991, en la lectura final del
Projecte de Llei, va haver-hi un retard provocat pel partit de l'oposició per raons tàctiques. Després de 13 hores de discussions,
es va acabar el temps i els defensors no van
poder fer passar el Projecte de Llei sobre el
dic, que va ser rebutjat. Immediatament

després de la derrota, el govern i la CBDC
van promoure un nou Projecte de Llei que
fou presentat durant el període legislatiu
de 1992-93. El nou projecte de llei constitueix una part essencial de la política central
del govern i no pot ser impugnat
(BROOKES, 1992, 13-14). Malgrat que el
Partit Conservador dóna suport al dic, hi
ha força dubtes sobre si realment es construirà, bàsicament per qüestions econòmiques. Els costos creixents del dic posen
cada vegada més en dubte la rendibilitat
econòmica que podria tenir.
La derrota del Projecte de Llei sobre el dic
de la badia de Cardiff al Parlament ha causat
una gran incertesa sobre el futur del projecte, que la CBDC considera crucial per atraure les grans inversions del sector privat.
El concepte bàsic de la CBDC també ha
rebut força crítiques. Els polítics elegits a
nivell local han vist allunyar-se de les seves
mans el control de la urbanització local, perquè el CBDC ha de passar comptes al
govern central i no a les autoritats locals. La
recessió actual en el mercat immobiliari ha
provocat un debat intens així com un cert
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recel que el sector privat no inverteixi les
quantitats que es necessiten per a la renovació de la badia de Cardiff. El problema és
que mentre duri la crisi actual cal que la
renovació vingui recolzada per polítiques
que restringeixin les inversions a qualsevol
altre lloc de Cardiff, perquè el nivell d'inversió que es necessita és força més elevat que el
que normalment entra a la ciutat. La situació
econòmica, el mercat immobiliari i el cost
del diner han vist com l'abast de l'interès de
les promotores immobiliàries i el seu nivell
de compromís s'han anat reduint al llarg
dels darrers anys, així que la CBDC no es
troba en un bon moment per relacionars'hi. Un tipus d'urbanització controlada pel
mercat té els seus riscos i no hi ha cap garantia del que passarà quan es surti de la recessió. Fins ara, els beneficis han estat força
limitats i moltes empreses es van traslladar
quan va començar la reurbanització.
Hi ha un tema crític per a la CBDC i les
autoritats locals, i és fins a quin punt les
comunitats existents a la zona se'n beneficiaran. L'èmfasi de l'estratègia de remodelació es centra bàsicament en projectes
d'urbanització de caire comercial que aportaran beneficis a les companyies immobiliàries, institucions financeres i consumidors amb rendes mitjanes i altes. La curta
esperança de vida de la CBDC implica que
la seva prioritat és construir als emplaçaments abandonats. Els horitzons de planificació a curt termini potser no contemplen suficients solucions a llarg termini, i hi
haurà problemes per a poder proporcionar
serveis menys rendibles com són el transport públic o els serveis socials.
Hi ha una certa incertesa sobre la manera com la reurbanització afectarà la comunitat local existent. Els habitants de
Butetown, un barri de classe baixa treballadora, no són precisament l'objectiu principal de les constructores, així que encara
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quedaran més marginats quan la renovació, amb els seus aires luxosos, s'hagi acabat. Hi ha, doncs, el dubte de si la CBDC
aportarà nous llocs de treball, un entorn
millor i millors serveis per a ells. El càlcul
d'uns 25 000 o més nous llocs de treball
sembla força exagerat. A llarg termini, el
futur d'aquestes comunitats sembla incert.
En un "new look" aburgesat de la badia de
Cardiff, els pobres continuaran vivint en
degradats forats de misèria entre els habitatges d'elit i un entorn de lleure luxós per
a les classes mitjanes i altes. Sovint, les
urbanitzacions de zones portuàries han
donat com a resultat unes profundes desigualtats entre les comunitats que ja hi eren
i els nouvinguts.
Cardiff és una ciutat relativament petita,
fins i tot amb la seva zona de valls, a l'interior. Cal més població o bé la renovació
no tindrà l'èxit que s'esperava. Hi ha diverses activitats que podrien funcionar en condicions diferents de les que Cardiff ofereix.
Per exemple, a la badia de Cardiff es poden
fer força activitats a l'aire lliure.
Malauradament, la pràctica d'aquestes activitats és bastant limitada, ja que el clima
no hi és gaire favorable. Si un projecte de
renovació de la zona costanera ha tingut
èxit a algun lloc, per exemple als Estats
Units d'Amèrica, no hi ha cap garantia que
una còpia modificada d'aquest projecte tingui el mateix èxit, per exemple a Europa o
a qualsevol altre lloc. L'originalitat de la
proposta del llac és inqüestionable, però
per portar-la a la pràctica, la CBDC ha
d'enfrontar-se a bastants problemes econòmics i de medi ambient. Si es fa realitat
l'argument de la CBDC segons el qualla
renovació només serà possible si es fa el
dic, la badia de Cardiff pot convertir-se en
un monument urbanísitc d'aquesta era.
Un altre tema interessant és el fet que
Gal·les estigui dins del Regne Unit i dins

d'Europa. El Principat de Gal·les és una
regió molt ben definida del Regne Unit
amb la seva història, les seves tradicions
cuturals i la seva llengua. Com a capital de
Gal·les, la tasca de Cardiff és mantenir i
desenvolupar la identitat gal·lesa. Pel fet
que Gal·les no té autonomia, el govern central, conservador, té un poder considerable
en qüestions polítiques referents al desenvolupament regional, malgrat que el Partit
Laborista és clarament el que té més suport.
La renovació de la badia de Cardiff hauria
de crear riquesa per a Cardiff, per al País de
Gal·les i també per al Regne Unit. Un tema
interessant és si el desenvolupament beneficiarà només el sud de Gal·les i no tot
Anglaterra. Quan els inversors vénen i
inverteixen a la badia de Cardiff, això vol
dir, almenys en alguns casos, que els diners
no van a parar a altres llocs del Regne Unit,
potser del ric sud-est o de ciutats properes
a Cardiff, per exemple Bristol. Per als
inversors estrangers, Cardiff i Gal·les són
una via cap als mercats del Regne Unit, i
també cap a Europa.
La raó de l'ascensió de Cardiff al cim de
la jerarquia urbana local és ben simple: les
seves instaJ.lacions portuàries es van establir abans, i a una escala molt més gran que
a qualsevol altre lloc de la costa sud de
Gal·les. El moll Bute de 1839 va donar a
Cardiff una forta empenta, i per això s'ha
parlat, molt justament, del segon marquès
deBute com del "creador de la Cardiff
moderna". Hi ha dues qüestions interessants i complexes que queden per aclarir a
la dècada següent: s'arribarà a anomenar la
CBDC "creadora de la Cardiff postmoderna?" I fins a quin nivell pot arribar
Cardiff en la jerarquia europea mitjançant
la renovació de la seva àrea costanera, la
badia de Cardiff?
Data de recepció de l'original: 09.92
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Empezar sobre una base sólida
e

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

lntergraph ~a registered trademark of lntergraph Corporatlon O One Madison Industrial Park O Huntsville, Alabama 35807-4201 USA
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Mapa 1: Mapa topogràfic de l'àrea catalana que interessa per l'exercici de simulació
(Fo nt: I matge parcial del mapa Cartografia Militar de España, fulls de Portbou (20-5) i de Figueres (20-6), escala 1:100 000. Servicio Geogràfica del Ejército)
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DESCOBRINT COM APAREIXERÀ
CATALUNYA ALS ULLS DE L'ERS-1
F. Dente
Alenia Spazio, Roma, Itàlia

M.R. Toma
Alenia (Aeritalia & Selenia) S.p.A., Radar & C' Division
D evelopment and Technologies, Roma, Itàlia

A. Farina, F. Vinelli
Alenia (Aeritalia & Selenia) S.p.A., Radar & C' Division
System Analysis Group, Roma, Itàlia

Introducció
El Radar d'Obertura Sintètica (SAR) data
només del1951, l'any en el qual Cari A.
Wiley, de Goodyear Aerospace, va concebre l'innovador concepte del Doppler beam
sharpening 1• Aquesta brillant idea permet a
la tècnica de distingir dos dispersòmetres
que tin guin petites diferències de valors
d'azi mut, però que estiguin dins de l'abast
del feix del radar i a la mateixa distància
d' aquest. La tècnica es basa en l'explotació
de la diferència de freqüència Doppler que
tenen els dos dispersòmetres. Aquesta siruació pot donar-se quan el radar és a bord
d'un coet o un satèJ.lit que es moguin al
llarg d'un trajecte recte a velocitat uniforme.
En el mode de strip-map, l'antena del radar
és perpendicular a la línia de vol i orientada
cap a la Terra. Durant el moviment de la
plataforma, el radar transmet una seqüència
d' impulsos curts separats per intervals de
temps en els quals el radar rep els ecos electromagnètics retrodispersats Electromagnetic echoes (EME) de terra. Així doncs, el
movi ment relatiu del radar respecte de
l'escena indueix l'esmentada modulació de
freqüència Doppler en els EME retrodispersats. Si s'explota correctament, aquesta
modulació ofereix una resolució considerable en la direcció "al llarg del trajecte"
(també coneguda com a direcció de crossrange -distància de creuament- i azimut
direction) respecte de la resolució normal-

ment condicionada a l'amplada del feix del
radar. Per al SAR espacial no és estrany de
tenir una millora de resultat d'uns quants
centenars de vegades amb la qual cosa
s'obté una resolució aproximadament de
deu a vint metres. La millor qualitat de la
resolució està relacionada també amb la
major llargada de l'antena sintètica (també
anomenada oberrura sintètica) a causa del
moviment de translació de l'antena real al
llarg del trajecte'. A més, si els impulsos són
prou curts, o bé codificats per a imitar
impulsos més curts, es pot arribar a obtenir
una resolució en distància (slant-range) de
l'ordre de 10-20 mi fins i tot menor.
Així, doncs, l'escena tridimensional captada pel radar és representada per aquest en
el pla azimut-slant ran ge, i on cada pixe! de
la imatge té una intensitat proporcional a
l'amplada dels EME retrodispersats. La
imatge produïda pel radar sembla diferent
d'una imatge òptica a causa de fenòmens de
distorsió com els anomenats de superposició,
escorç i ombrejat' . Amb tot, la imatge del
SAR és força reconeixedora per als ulls
humans i proporciona informació complementària de la facilitada per d'altres sensors
(per exemple, l'òptic IR). Encara més, el SAR
pot treballar des de grans distàncies (centenars de quilòmetres) i en qualsevol condició
climàtica (dia, nit, amb núvols, etc.).
Una millora força apreciable de la tècnica bàsica strip-map del radar SAR és la

interferometria del SAR per a mesurar la
tercera dimensió de l'escena captada'. En
aquest mode operatiu, el radar té dues antenes verticals, paral·leles al trajecte marcat
per la plataforma i amb els centres de fase
separats per una distància (baseline) d'uns
quants metres. Les dues antenes estan
orientades cap a la mateixa escena, però
reben d'una part d'aquesta escena dos EME
retrodispersats que tenen una diferència de
fase proporcional a l'alçada de la porció de
l'escena. Així, doncs, una línia de contorn,
caracteritzada per un valor diferencial de
fase constant, correspon a una línia d'alçada constant. En un procés de funcionament
alternatiu, la interferometria es pot fer funcionar amb només una sola antena de radar
que sobrevoli la mateixa escena movent'se, en òrbites successives, al llarg de dos
trajectes paral·lels separats uns quants centenars de metres l'un de l'altre. Aquest és el
cas del modern SAR espacial que permet
un control molt acurat de les òrbites.

Radar lmaging", a IE EE Trans. on Aerospace
and Electronic Systems, volum AES-20, núm. 4,
pàgs . 363-400. Juliol, 1984.
3. Leberl, F.W .: Radargrammetric Image Processing. Artech H ouse. 1989.
4. Zebker, H .A. i Goldstein, R.M.: "Topographic
Mapping from lnterferometric Synthetic Aper-

ture Radar Observations ", a Proc. of IGARSS'85 .
Amherst, M.A.
5. Elachi, C.: Spaceborne Radar Remate Sensing:
Applications and Techniques. IEEE Press. 1988.
6. ERS -1 Special Issue: ESA Bulletin, núm. 65.
Febrer, 1991.

Els sistem es
de SAR espacial del SEASAT i I'ER S- 1
Des del 1951 s'ha portat a term e una
increïble quantitat de treball teòric, realitzacions pràctiques i campanyes d'experimentació amb captació remota a tot el
món';'. El primer SAR espacial fou llançat
el 1978 a bord del satèJ.lit SEASAT i estava equipat tamb é amb un rad ar- altímetre

Notes:
I. Wiley, A.C.: "Sy nthetic Aperture Radar, a

Paradi gm for Technology Evolution ", a I EEE
T rans. on Aerospace and Electronic Systems,
volum AES-21, núm . 3, pàgs . 437-443. Maig,
1983.
2. Ausherman, D .A., Kozma, A., Wa lker, J .C.,
Jones, H .M. i Poggio, E.C. : "Developments in
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(per a mesurar l'alçada de la superfície geoide amb resolució i precisió en una fracció
d'un metre) i un dispersòmetre (per a
mesurar la reflectivitat EME de l'escena).
Aquest sistema meravellós va proporcionar una gran quantitat de dades que encara
han de ser analitzades a fons. Una generació de científics, enginyers i usuaris ha estat
educada mitjançant la interpretació i anàlisi d'aquestes dades del SEASAT.
L'any 1991 l'Agència Espacial Europea
va llançar l'ERS-1 (SatèJ.lit Europeu de
Captació Remota), equipat amb un SAR,
un altímetre i un dispersòmetre. Les característiques principals del SAR són les
següents' :
- Freqüència portadora: 5,3 GHz (banda C)
- Potència màxima: 4,8 KW
- Abast d 'impuls comprimit: 64 nsec
- Freqüència de repetició de l'impuls:
1640Hz
- Mida de l'antena: 10m x 1m
- Angle d' incidència: 23° a mig recorregut
- Abast del recorregut: 250 km a costat i
costat del trajecte orbital
- Amplada del recorregut: 100 km
- Resolució espacial: 30 m x 30 m
- Resolució radiomètrica: 2,5 dB
L 'ERS-1 s'ha situat dins d'una òrbita
polar sincrònica amb el sol, inclinada considerablement cap a l'equador. L'alçada
mitjana de l'ERS-1 és de 780 km. L'ERS-1
té un cert nombre de propulsors, alineats
respecte dels tres eixos principals de la plataforma, per tal de mantenir i modificar
l'òrbita del satèJ.lit i ajustar la seva altitud.
Des dels primers dies del seu funcionament, es van poder apreciar les qualitats
extraordinàries de les dades proporcionades pel SAR. Encara més, les òrbites tan
estables de la plataforma han permès de
combinar dades que corresponen a òrbites
paraJ.leles de la mateixa regió per tal de calcular la interferometria. S'hi han obtingut
resultats molt satisfactoris, com en el cas
d'un estudi sobre Sardenya, a Itàlia' .
Ja que en un futur proper el satèJ.lit
sobrevolarà també Espanya, es va considerar interessant d'intentar anticipar com
podia veure's Espanya des dels ulls de
l'ERS-1. Amb aquest objectiu, es va establir

una cooperació científica informal entre
l'Institut Cartogràfic de Catalunya
(Barcelona) i el Grup d'Anàlisi de Sistemes
d' Alenia (Roma). Des del1989, aquest grup
treballa activament en la simulació de missions, tant aèries com espacials, del SAR.
Per altra banda, l' Institut és una font
d'informació molt útil, respecte dels Models
d'Elevació Digital (MED) i dels mapes
temàtics de diferents àrees d'Espanya.
Simulacions de missions
espacials del SAR
En aquesta secció es fa una breu descripció del mètode utilitzat per a l'esmentat
exercici de simulació. Un simulador del
SAR genera les dades en brut recollides pel
radar durant la seva missió de captació
remota. Aquestes dades són els EME retrodispersats rebuts de resultes de cada impuls
transmès. L'eco retrodispersat per un dispersòmetre del tipus de punta és una rèplica ponderada, retardada i de freqüència
canviada de l'impuls transmès. L'eco retrodispersat per més d'un dispersòmetre del
tipus de punta és la combinació coherent
(pel que fa a la fase) dels ecos retrodispersats per cadascun dels dispersòmetres de
punta. Quan l'escena captada és un contínuum de dispersòmetres, és força usual de
descompondre l'es cena en un nombre
adient de dispersòmetres per a cada parcel ·la de resolució. Aquest nombre és,
generalment, limitat a causa de la complexitat computacional del problema. En un
tractament alternatiu, el nombre de dispersòmetres per parceJ.la de resolució es
limita a un. Malgrat tot, l'eco retrodispersat
és tractat com una variable aleatòria que té
una funció Rayleigh de densitat de probabilitat (Probability Density Function
-PDF-) per a l'amplada i una PDF uniforme per a la fase. L'aleatorietat dels ecos
retrodispersats és una manera computacionalment eficient de simular el fenomen
speckle que s'observa en una imatge SAR.
El speckle (picat) és el resultat final d'una
combinació coherent de diversos dispersòmetres en una parceJ.la de resolució.
Visualment, la imatge SAR de l'escena té
l'aparença de "sal i pebre" fins i tot si
l'escena té una reflectivitat de radar uni-

forme. Aquest tractament és el més adient
en aquest cas perquè l'escena és força
àmplia i l'esforç computacionalment seria
prohibitiu si augmentéssim el nombre de
dispersòmetres'; •.
Per a més comoditat, les dades en brut
s'emmagatzenen en el que podríem anomenar matriu hologràfica. La línia genèrica de la matriu conté el senyal rebut pel
radar després de la transmissió de l'impuls
genèric. Així, doncs, la matriu té un nombre de línies igual al nombre d ' impulsos
transmesos, i un nombre de columnes igual
a les parceJ.les (range cells) dins de l'interval de repetició de l'impuls.
Per tal de calcular la matriu hologràfica
cal una determinada quantitat d'informació. Un exemple de la principal podria ser
el següent llistat:
1. La freqüència portadora.
2. La forma d'ona transmesa, per exemple: duració de l'impuls, codificació de
l' impuls, interval de repetició de
l'impuls i nombre d'impulsos durant
l'obertura sintètica.
3. El patró de radiació de l'antena i la
polarització en fases de transmissió i
recepció.
4. La màxima potència transmesa.
5. La sensibilitat del radar receptor.
6. La conversió d'analògic a digital i les
característiques de formatejat del sistema.
7. Els angles de direccionalitat del feix de
l'antena.
8. La trajectòria i velocitat de la plataforma.
9. El model d'elevació digital de l'escena.
10. Una descripció del contingut de l'escena mitjançant un mapa temàtic.
Les dades 1 a la 5 són pertinents per al
radar i s'utilitzen per aplicar l'equació del
radar (per exemple, la que calcula la potència de l'eco que es rep) i per trobar la resolució espacial del radar. El punt 6 identifica el format dels mots digitals utilitzats per
representar la matriu hologràfica. Els elements 7 i 8 determinen, entre d'altres, les
característiques del recorregut. El MED
(punt 9) és necessari per tal de simular els
efectes de superposició, escorç i ombrejat.

Notes:
7. SAR lnterferom etry with ERS-1. Seminari.
ESRIN Frascati (Itàlia). 31 d'octubre de 1991.
8. Vinelli, F., Morabito, C. Toma, M.R., d'Addio,
E., Farina, A. i Pangrazi, R.: "Processing of Spa-

ceborne and Airborne SAR Data: An Experimental Activity" , pàg. 301-308. Conferència
internacional sobre radars. París, 24-28 d'abril de
1989.

9. Dente, F. i Vinelli, F.:" A Model and a Software
Tool for SAR Product and System Simulation:
Practicat Application Examples". IGARSS 92.
Huston (Texas), 25-29 de maig de 1992.
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Finalment, el mapa temàtic és un instrument útil a l'hora de calcular el mapa de la
reflectivitat EME del radar mitjançant la
utilització de bases de dades experimentals". Essencialment, la reflectivitat del radar
(un paràmetre no dimensionable) s'obté a
través del tipus de terreny i les característiques de l'ona EME (freqüència portadora,
polarització, angle d'incidència).
Si es pogués visualitzar la matriu hologràfica, tindria l'aspecte d'un núvol de punts.
Per tal de comprovar el nivell de precisió de
la simulació, és convenient de processar les
dades en brut a fi d'obtenir uña imatge de
l'escena captada. Això s'ha fet, en l'exercici
esmentat de simulació, utilitzant el processador del SAR desenvolupat a Alenia'. En
poques paraules, el processador del SAR és
un filtre bidimensional que explota la codificació en distància i en azimut del senyal
hologràfic. El procés de la matriu hologràfica pel filtre és pot fer eficaçment recorrent
a dos Fast Fourier Transformer (Transformador Ràpid Fourier -FFT-) unidimensionals que funcionessin en cascada. Per
reduir el speckle s'uneixen de manera incoherent un cert nombre d'imatges independents de la mateixa escena (també anomenades looks), la qual cosa dóna com a
resultat una imatge amb una resolució
radiomètrica millor, però amb una resolució
geomètrica més limitada.
A la figura 1 es pot veure un diagrama
simplificat de l' instrument de simulació. A
través del MED i el mapa temàtic, es genera el mapa de la reflectivitat del radar per
projecció en la distància (slant range).
Posteriorment, els EME retrodispersats es
poden calcular d'una manera efectiva avaluant la suma coherent mitjançant l'aplicació de l'algoritme del FFT. En aquesta fase,
el dispersòmetre és tractat de manera aleatòria per tal que respongui del fenomen
speckle. A més, els resultats es puguin
correlar espacialment a través de la funció
de transferència del radar. Finalment, la
imatge del SAR de l'escena captada s'obté a
través d'una operació de filtratge bidimensional. El producte final podria considerar-se com un conjunt de dades de valor
complex o de dades d'amplitud per a ser
visualitzades.

Nota:
10. Ulaby, T. i Dobson, M.C.: Handbook of Radar
Scattering Statistics for Terrain . Artech House.
1989.
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Figura 1: Diagrama del simulado r SAR

Una major sofisticació de la tècnica de
simulació esmentada anteriorment estaria
relacionada directament amb la utilització
del mode interferomètric del SAR. Ara ens
cal generar dues imatges de valor complex
de les quals puguem derivar les franges
d'interferència (per exemple, els /oci amb
valors constants de diferència de fases). El
simulador prèviament esmentat pot funcionar dues vegades amb els paràmetres
cinemàtics adients de l'escena captada pel
radar. A més, els dos processos del speckle
s'haurien de correlar perquè les dues antenes estan orientades a escenes molt similars.
A la figura 2 s'ofereix un esquema de la
simulació del mode interferomètric del
SAR. Ara tenim dos mapes de reflectivitat, cada un dels quals està relacionat amb
l'antena adient. El càlcul dels EME retrodispersats explica la presència de dos processos correlatius del speckle. S'elaboren,
doncs, dues matrius hologràfiques i s'obtenen, mitjançant filtratge bidimensional,
dues imatges de valor complex. Abans de
l'extracció de la imatge de franges, ambdues imatges han de ser corregistrades.

Aleshores, la imatge de franges s'obté prenent la fase del producte d' imatges complexes, una de les quals ha estat transformada a la seva conjugada complexa.
Finalment, es calculen i visualitzen els llocs
amb valors de diferència de fase constants
que correspon als llocs que tenen un valor
constant de la superfície del terreny.
Simulació de la missió
dels SAR ERS-1 sobre Catalunya
El mapa 1 mostra el mapa topogràfic de
l'àrea que ens interessa per a la simulació. És
la regió de Catalunya prop de la ciutat de
Figueres. L'àrea té un terreny poc accidentat (una alçada màxima de 671 metres), planes i mar. A la foto 1 es pot veure el MED
de l'àrea. El MED té una resolució de 15m
a les coordenades Xi Y. Finalment, el mapa
temàtic de la mateixa àrea conté 22 classes:
la tipologia de les classes i els valors corresponents de la reflectivitat del radar, com es
pot veure a la taula 1. Una hipòtesi simplificada fa referència al càlcul del dispersòmetre des del mar. Assumint que hi hagi
un mar totalment pla, la retrodispersió és
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Foto I: M ED de l'àrea catalana

que interessa per l'exercici de simulació
(Foto: autors)

Foto 2: Mapa temàtic de l'àrea
catalan a que interessa
per l'exercici de simu-

lació
(Foto: autors)
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pràcticament zero. A més, la foto 2 iJ.lustra
amb colors falsos el mapa temàtic.
En el mode de simulació del SAR el
satèJ.lit estava programat per volar exactament amb els mateixos paràmetres de
vol de l'ERS-1. L'única aproximació era
en la inclinació de l'òrbita respecte de
l'escena captada. La figura 3 mostra dues
situacions operacionals (una real i l'altra
considerada per gaudir de més comoditat
en l'exercici de simulació) amb el trajecte
de I 'E RS-1 respe c te de l'escena.
Mitjançant l'aplicació de l'instrument de
software que s'il·lustra en la figura 1, hem
obtingut la imatge SAR que es pot veure a
la foto 3. Ei satèl·lit està volant en direcció
nord-sud respecte del mapa topogràfic.
Els fenòmens de superposició, escorç i
speckle són força impressionants. La imatge es representa en el pla de l'azimut i de la
distància (slant rang e); és el resultat de la
composició no coherent de quatre looks.

Reflectlvltat del redar (dB)

Número Tipus de dlspersòmetre

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Fora de l'àrea d'interès
Infrastructura de transport: autopistes, ports, aeroports, grans estacions de tren
Espais oberts amb poca o cap vegetació: terrenys pelats, rocosos, extraccions minerals,
conques hidrogràfiques i àrees d'escassa vegetació, erms
Àrees sorrenques i platges
Prats alpins
Boscos d'esclerofil-les: Quercus i/ex i Q. suber
Conreus herbacis irrigats: camps de cereals i farratge irrigats. i horts
Boscos d'arbres caduc~olis : Quercus faginea, Q. pubescens. Q. petraea, Q. robur,
Fagus sylvatica, Papu/us pl. sp., Sa/ix pl. sp. i Castanea sativa
Arbres fruiters irrigats: perers, pomers, presseguers, cítrics, cirerers, vinyes
Boscos de coníferes: Pinus halepensis, P. pinea, P. pinaster, P. nigra, P. sy/vestris,
P. uncinata i Abies alba
Zones urbanes i urbanitzacions de baixa densitat
Zones urbanes d'alta densitat
Àrees industrials i comercials
Àrees cremades: incendis dels anys 1986 i 1987
Congestes
Aigua
Aigua de mar
Aiguamolls: maresmes, salines i pantans
Vinyes
Conreus herbacis no irrigats: camps de cereals i farratges
Arbres fruiters no irrigats: oliveres, ametllers, avellaners i garrofers
Arbusts: extensions de màquia, prats i pastures de muntanya, conreus abandonats
i zones de transició de bosc a arbusts

· 17,0
. 6,0

·7,3
·7,5
• 9,3
-11,0
· 12,0
· 11 ,5
·11,7
·11,4

·8,3
·8,0
·7,8
·15,0
·11 ,2
·28,0
·20,0
·10,0
·9,0

·13,0
· 13,6
·8,1

Taula 1: Tipologia de classes i la seva correspondència en valors de reflectivitat del radar
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Figura 3: Situacions operacionals amb el trajecte

de I'ERS- 1 res pecte
de l'escena
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Situació real
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Les distàncies interpixel són 16 metres en
azimut i 7,91 metres en distància (slant
range) i, la resolució corresponent en el pla
de terra seria -després de la recomposició
de la imatge- de 25 x 25 m.
Ara portarem a la pràctica la simulació
d'una missió interferomètrica recollint
dades sense elaborar de dues òrbites
paral·leles que proporcionen una distància vertical de 168 metres. Mitjançant
l'aplicació de l'instrument de softw are de
la figura 2, obtenim la imatge de franges

que es mostren a la foto 4. Podem constatar que hi ha línies rectes paral·leles en
àrees planes com les planúries, mentre
que apareixen línies modulades que corresponen a terrenys muntanyosos. La
distància entre els límits de dos franges
consecutives està relacionada principalment amb la distància entre les dues òrbites paral·leles i amb la freqüència portadora del radar. Des del punt de vista de
l'usuari, aquestes línies haurien de ser el
més denses possible.

Foto 3: Simulador SAR de l'ERS- 1 sobre la imatge de Catalunya
(Foto: autors)

Finalment, voldríem afegir unes quantes
notes sobre els instruments de softw are i el
temps de processament. Els programes de
softw are estan escrits en Fortran 77, executats en una estació V AX 3200 en un
entorn VMS. Els programes de softw are
contenen aproximadament deu mil línies
d'instruccions. El temps que tarda l'ordinador en generar una imatge simulada del
SAR suma un total de tres hores, mentre
que el temps que es tarda per a un procés
interferomètric és de sis hores.

Foto 4: Imatge de franges del simulado r SAR de l'ERS- 1 sobre la imatge de Catalu nya
(Foto: autors)
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Conclusions
En aquest article hem portat a terme un
exercici de simulació per tal d'anticipar
imatges del SAR d'Espanya fetes per
l'ERS-1. La imatge obtinguda i les dades
sense elaborar poden ser molt profitoses
per a posar a prova processadors SAR.
Tècnicament, és força interessant de solucionar el problema anomenat "desenrotllat
de la fase". En poques paraules, per caleu-

lar els valors absoluts de la fase a partir dels
valors mesurats del mòdul 21t (això és: la
imatge de franges). Com que la fase absoluta és proporcional a l'alçada del terreny,
ens facilitarà la reconstrucció del MED.
Des del punt de vista d'una aplicació, és
d'una importància cabdal verificar si
l'interferòmetre del SAR es pot utilitzar
per a proporcionar MED a nivell de país o
fins i tot a nivell de planeta.
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UN SISTEMA D'INFORMACIÓ
GEOGRÀFICA PER A L'ORDENACIÓ
TERRITORIAL DE LA COSTA BRAVA 1
David Comas i Vila
Professor de Geografia. Universitat de Girona

La Costa Brava i la necessitat
d'una ordenació territorial
S'han descrit multitud de treballs per pronosticar o
diagnosticar la problemàtica de la Costa Brava (BARBAZA,
1966; CALS, 1982) i gairebé cada any es celebren jornades
sobre la qüestió (Debat Costa Brava, 1975; /I Debat
Costa Brava, 1989; L'Autovia de la Costa Brava, 1991 ).
El model de desenvolupament turístic de l'àrea està seriosament malmès i això, òbviament, preocupa i sensibilitza la societat gironina i la catalana. En trenta anys d'acumular creixement agosarat s'ha comès un error molt
difícil d'esmenar: la construcció, el modus vivendi principal de la zona ha menyspreat la degradació mediambiental i paisatgística que s'hi ha anat acumulant. El sector de la construcció dóna feina a bona part de la
població activa i és el motor de l'activitat econòmicofinancera. Com deia Joan Cals al /I Debat Costa Brava,
celebrat a Begur l'any 1989, estem sota el pes de la "tirania de les petites destruccions", la multitud d'urbanitzacions extensives construïdes en llocs inadequats o en
condicions nocives. Un segon error greu que s'ha comès
ha estat la reincidència fins a l'esgotament en un model
turístic caduc, basat més en la massificació i els preus
baixos que en l'oferta de qualitat. A hores d'ara tenim
damunt de la taula una àrea degradada mediambiental i
un model turístic esgotat. Cal, doncs, actuar-hi, cal arbitrar mesures que ajudin a redreçar la situació. Cal un
planejament, una ordenació, territorial.
A nivell analític i metodològic se'ns presenta una
qüestió important: hi ha en joc lògiques i escales diferents
dels agents que modelen la Costa Brava. Les figures 1 i 2
intenten plasmar cartogràficament aquesta idea. Les dues
lògiques i escales més antagòniques són la local, com la
que pot tenir l'associació de comerciants d'un municipi,
que cerca diferenciar-se dels municipis veïns a fi de subs-

Combinar escales i lògiques

Figura 1: Diferents escales i lògiques en joc a la Costa Brava

Combinar escales i lògiques

Figura 2: Diferents escales i lògiques en joc a la Costa Brava

Nota:
I. Bona part del treball que ha permès aquest article, es realitzà mentre l'autor era
investigador becat del Departament de Geografia a Girona de la Universitat
Autònoma de Barcelona, dins del pla de Formació del Personal Investigador.
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tantivitzar la seva oferta, com ara Roses, Platja d'Aro o
Lloret de Mar, i la lògica global de l'administració planificadora que demana un planejament únic i centralitzat
per a l'àrea, com la que proposa Joan Cals. Encara n'hi ha
d'altres, d'escales i lògiques: la dels ocupants de segones
residències, barcelonins en la seva immensa majoria, i
que per tant contemplen l'àrea com un element de lleure setmanal, amb tot el que això comporta. L'escala zonal,
que defensa parlar de sectors funcionals: Costa Brava
Nord (Alt Empordà), Centre-Nord (Alt i Baix
Empordà), Centre-Sud (Baix Empordà), Costa BravaSud (Selva), ambtot el que això implica a efectes de serveis de transport, instal-lació d'infrastructures o promoció turística.
La coexistència de lògiques i escales tan variades
planteja un problema metodològic força complex: la
necessitat de contemplar-les tant individualment com en
conjunt, d'una manera no-rígida que permeti ajustaments
dinàmics. Amb els mitjans i les tecnologies de la informació espacial tradicionals (mapes en suport rígid,
fotointerpretació analògica, .. .), el joc d'escales i de lògiques que la figura 3 suggereix és de molt mal realitzar. És,
a més, pràcticament impossible posar en comú d'una
manera efectiva les lògiques que s'expressen en cada
nivell. Cal, doncs, una solució tecnològica adequada, i la
que defensem aquí és la d'un Sistema d'Informació
Geogràfica ·especialment adaptat a la problemàtica de
l'àrea i a l'actuació territorial que cal fer-hi .
Els Sistemes d'Informació Geogràfica,
una eina per a la presa de decisions territorials
Hi ha diverses tecnologies digitals de la informació
espacial: teledetecció, disseny assistit per ordinador
(CAD), cartografia automàtica (AM), sistemes de posicionament global (GPS), sistemes d'informació territorial
(LIS o SIT), estacions de restitució fotogramètrica digital, sistemes d'informació geogràfica (GIS o SIG). És
possible singularitzar cada tecnologia de la informació
espacial per a funcions específiques, com ara: facilitat
d'edició i dels càlculs matemàtics (CAD), automatització
de la producció cartogràfica (AM); maneig de vastes
quantitats de dades al servei d'una administració (LIS), ...
Comparats amb les altres tecnologies de la informació
espacial, els Sistemes d'Informació Geogràfica es singularitzen per la seva capacitat analítica i per la seva
"intel-ligència espàcio-geomètrica", així com per la seva
habilitat a integrar eficaçment la informació georeferenciada en un entorn de treball (HUXHOLD, 1991; COWEN,
1987). En aquest sentit, acceptem com a vàlides les definicions estrictes, i la concepció que cadascuna d'aquestes
pugui expressar, com la de David Cowen: "Un SIG és un
sistema informàtic per entrar, emmagatzemar, integrar,
analitzar i representar informació georeferenciada"
(COWEN, 1987, pàgs. 50-51), les quals diferencien sense

Combinar escales i lògiques

Figura 3: Anàlisi d'escales i lògiques d iferents

indefinicions aquestes eines. Les singularitats que, en
definitiva, fan dels SIG l'eina per excel-lència de la presa
de decisions territorials. Aquí és important notar dues
idees encadenades que són cabdals: l'evolució de la tecnologia del SIG en relació amb la transició del mapa
analògic al mapa digital, i l'evolució temporal d'una instal-lació deSIG. Les examinem a continuació.
L'ev olució de la tecnologia del SIG
Els mapes digitals fa més de vint anys que existeixen,
tal com documenten alguns treballs recents (RHIND,
1987; RHIND, 1988; RHIND I C OPPOCK, 1991; SINTON,
1991; STAR I ESTES, 1990; T ü MLINSON, 1988). No obstant, es fa difícil comparar les primeres representacions
digitals d'acabaments dels anys 60, com les del Canadian
GIS de Roger Tomlinson, amb les representacions
actuals. La tecnologia del SIG ha evolucionat per la conjunció de diverses tecnologies informàtiques amb una
dinàmica pròpia elevada (gestors de bases de dades,
informàtica gràfica, geometria espacial digital, ... ) i una
revolució del hardware espectacular. En els anys 70, la
"idea pivot" dels SIG, la metàfora i la finalitat, era el
mapa: emmagatzemar, analitzar i reproduir mapes
(GOODCHILD, 1991). Els usuaris dels SIG eren uns poc
pioners convençuts i amb grans pressupostos, centres de
recerca o entitats de producció cartogràfica (RHIND,
1987). Als anys 80, anys d'explosió general de la informàtica, la tecnologia del SIG s'ha consolidat, han aparegut
multitud de productes comercials, més de cent paquets,
segons l'últim cens (GIS World, 1992) i, sobretot, s'ha
cohesionat una "idea pivot" important: cada cop més, el
mapa ha estat superat com a únic mitj à i finalitat del treball amb SIG. La figura 4 esquematitza els components
essencials d'aquest procés. S'intueix la viabilitat d'automatitzar el tractament de l'espai, de la seva informació, la
R. C.G. n° 20 • abril 1993 • volu m V Il
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Mapa digital
Més dades

70's

'"'"m"~' ~

millor que els mapes, amb més matisos i mitjans, la complexitat territorial. El mapa digital és només una de les
maneres de representar digitalment els fenòmens territorials. Les bases de dades geogràfiques dels SIG augmenten, i molt, la possibilitat d'informatitzar la percepció, la planificació i la gestió territorials.

L'evolució temporal d'una instal·lació de SIC
No només la tecnologia ha evolucionat. També ho ha
Millor tecnologia
Més coneixement
fet la seva aplicació, les expectatives que ha generat, les
funcions que hom n'espera. Examinem això per mitjà de
la instal-lació degana a nivell mundial i primer prototipus
SIG
deSIG (TOMLINSON, 1988), el Canadian GIS. Hi obser90's
varem
tres etapes en termes funcionals (CRAIN I
,r
McDONALD, 1984), tal com mostra la figura 5, respectivament representades en el concepte d'inventari, anàlisi
L'espai digital
i gestió territorials. Durant els anys 60 i bona part dels 70
Figura 4: La revolució de la tecnologia del SIG
la funció que predominà en el Canadian GIS fou la construcció d'una base de dades geogràfiques, un inventari del
territori. Quan aquesta fita començava a assolir-se parcialment, acabaments dels 70, arrencava una segona etapa
funcional, amb predomini de l'anàlisi, que s'allargaria
fins a l'acabament dels anys 80. L'anàlisi dels inventaris
70's
passava a ocupar el centre de les preocupacions dels zeladors i desenvolupadors del Canadian GIS. Aquesta capacitat
analítica serveix per a oferir síntesis analítiques als
Inventari
estaments que prenen decisions sobre el territori canadenc, les demandes dels quals han acabat estimulant prestacions cada cop més complexes. Fins al punt de, arribats
ja als anys 90, ser l'estímul principal de desenvolupa80's
ment de la tecnologia del SIG i d'haver desplaçat el punt
Anàlisi
d'interès vers l'aplicació dels SIG a funcions de gestió.
Aquest és, a hores d'ara, el punt de mira del SIG degà a
nivell mundial: la plena integració del sistema en la presa
i l'execució de decisions territorials (CRAIN I
McDONALD, 1984). Aquest és el gran repte dels SIG als
90's
anys 90. No tant ajudar a inventariar l'espai, no tant ajudar a analitzar-lo, com ajudar a gestionar-lo.
En definitiva, les dues argumentacions conflueixen a
validar els SIG com a eines informàtiques al servei de la
Figura 5: Funció predominant del GlS
presa de decisions espacials. Els SIG dels anys 90 ofereixen als seus usuaris la capacitat de representar l'espai
amb una complexitat i riquesa que ja comença a ser satistecnologia apunta aquest potencial. El model de la reali- factòria per a les prestacions que demanen les tasques de
tat espacial no necessita reduir-se en mapes, analògics o planejament. La potència analítica d'alguns paquets, la
digitals, pot servir-se de les capacitats de representació de interactivitat o l'amigabilitat d'altres, la sensible millora
les tecnologies de la informació espacial: tractament dels models de la realitat dels SIG vectorials orientats a
d'imatges, teledetecció espacial (fotografia aèria i de objectes (i no a capes d'informació) fan molt més plausisatèl-lit), restitució fotogramètrica digital, models digitals ble la seva aplicació a tasques complexes i exigents, com
del terreny en tres dimensions, etc. En definitiva, al llarg ara el planejament, la presa de decisions territorials. Això
dels anys 80 s'ha apuntat molt clarament la possibilitat enllaça amb l'evolució funcional de l'aplicació de la tecd'emprar els SIGno només com una tècnica cartogràfi- nologia del SIG als anys 90: l'atenció posada tant en funca eficient, sinó com una eina per a representar l'espai cions analítiques avançades com en la seva utilització per
amb models molt millors, en tant que capaços de captar a operacions de gestió territorial. En definitiva, les capa80's
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citats analítiques completes a la gestió territorial, i la
plena integració en aquesta, són les cartes de presentació
dels SIG a l'hora de la seva aplicació.

Inventari

Preparar la presa de decisions
(Planejament)

Anàlisi

Donar suport a la presa de decisions
(Piane¡ament)

T

Un Sistema d'Informació Geogràfica
per a la Costa Brava
El colofó de la nostra argumentació és la pertinència
d'aplicar un SIG a l'ordenació territorial de la Costa
Brava. El projecte de recerca BRACOGIS' (Universitat
de Girona) està explorant vies per materialitzar-ho, no
tant per obtenir resultats aplicables, com per servir de
laboratori de prova per a la metodologia i l'estructura
conceptual. La seva metodologia de treball es concreta en
tres fases, inspirades en l'evolució del Canadian GIS que
hem resseguit, esquematitzades en la figura 6.
La primera fase té per comesa la preparació de la
presa de decisions, o elaboració de les dades necessàries
i en la forma adequada perquè els organismes pertinents
coneguin la problemàtica de la zona. La funció predominant és la d'inventariar el territori, deixant en segon
terme les anàlisis d'aquest inventari. La figura 7 sintetitza les tasques més importants per assolir aquesta fase.
No és aquest el moment de descriure la nostra metodologia de treball en un projecte SIG d'anàlisi territorial,
però sí convé recordar que la "Realització" és complexa,
però no és l'única tasca de la primera fase (la d'Inventari)
d'un projecte. Fins i tot, no és la més important. La tasca
més important és el "Planejament" d'un estudi amb SIG,
fet indiscutible, però que massa sovint s'obvia, amb tot el
que això comporta. La "Documentació" és la tercera fase
i assegura la trascendència del projecte respecte les persones que l'han conduït. Les tres tasques de la primera
fase han estat completades, i els resultats obtinguts han
permès elaborar un seguit de síntesis analítiques molt
útils per a la visió global que ha de precedir la presa de
decisions. Les fotos 1 i 2 són una mostra d'una anàlisi ja
realitzada, consistent en la generació d'un buffer!corredor
a partir de la línia de costa al golf de Roses. La generació
de buffers/corredors té una sèrie important d'aplicacions
analítiques, que es poden aprofitar per al tractament de
nombroses qüestions relacionades amb la proximitat a
una entitat espacial. En el cas que representen les fotos 1
i 2, cercàvem de determinar el tipus i el grau d'ocupació
humana del litoral, així com l'efecte causal de la primera
línia de costa, i de fer una diagnosi de l'estat actual. Per
posar un exemple, amb aquest exercici és senzill i gairebé immediat obtenir mapes i taules estadístiques de les
urbanitzacions dels primers 25 m, 50 m o 100 m de la
costa (COMAS I NUNES, 1990).
La segona fase, actualment en desenvolupament, és
la que dóna suport al procés d'elaboració del planejament del territori. De fet, és un repte molt més engrescador, i complex de satisfer. Entenem aquesta tasca com
composta de dues línies paraHeles. La primera línia és

e
m
p

s

Control i seguiment del planejament

Figura 6: Tasca predomin ant en cada fase de BRACOGIS

Realització

si

Figura 7: Tasques de la realització d'un projectes SIG d'anàlisi territorial

una anàlisi pormenoritzada de les tasques que intervenen
en l'elaboració d'un pla d'ordenació com el que li cal a la
Costa Brava, i dels inputs que li calen. La segona línia,
complementària, és la traducció d'aquesta seqüència de
tasques en algoritmes i en models ad hoc que a hores
d'ara els SIGno acostumen a oferir. Es tracta d'analitzar

Notes:
2. Intermitent en el temps, aquest projecte de recerca ha passat d'una etapa inicial al llarg de 1990 (en la qual intervingueren D avid Comas, Joan Nunes i
Enric Rodelles, a cavall de Bellaterra i Utrecht), do minada per la fu nció
d' inventariar, a una etapa de maduració conceptual i teòrica, de replantejament
(finançada per la Comissió lnterdepartamental d' Innovació Tecnològica de la
Generalitat de Catalunya i realitzada per Davii:l Comas), l'any 1991. I: etapa
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els processos entre el continent (l'espai) i el contingut
(fenòmens geogràfics), i no d'analitzar cadascun per
separat (C LARKE, 1990). Calen anàlisis molt específiques, com pot ser l'estudi del traçat òptim per a una
nova autovia, com la del Maresme a la Costa Brava Sud,
o com la localització d'equipament recreatiu específic,
del tipus d'un camp de golf o de ports esportius. Com ja
s' ha entrevist, la funció predominant en aquesta segona
fase és l'anàlisi aprofundida, complexa i adequada a les

actual, 1992-93, és la de desenvolupament de les idees resultants del replantejament teòric, i també se n'encarrega D avid Comas.

3. Agraïm sincerament als Serveis Territorials d'U rbanisme de la Generalitat de
Catalunya a Girona l'atenció prestada a l' hora de facilitar-nos còpia dels Plans
Generals d'Ordenació dels tres municipis implicats.
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demandes específiques dels planejadors. Les figures 8, 9,
1O i 11 són una mostra d'exemples a realitzar en aquesta segona fas e. La figura 1O és una simulació de l'espai
construït a la zona meridional de la Costa Brava a
l'horitzó temporal de l'any 2000, a partir de les previsions del planejament urbanístic municipal vigent'. El
valor de les simulacions d'aquest tipus és molt gran per
al qui ha de prendre partit entre diverses opcions, sobretot si poden tenir repercussions complexes i importants.
A la imatge de la figura 1O es pot contraposar una altra
que representi la situació actual. No només això, també
podem comparar-les espacialment, mitjançant un overlaylsobreposició. No cal dir el valor incalculable d'integrar i comparar supramunicipalment planejaments urbanístics de viles veïnes poc o gens coordinades en aquest
terreny.
Les figures 9, 1Oi 11 són una representació tridimensional del golf de Roses, vist des de diferents posicions. A

50 cartografia
Figures 9, 10 i 11: Representació

i anàlisi tridimensiona l amb MDT, go lf
de Roses
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Foto 1: Ocupació humana en una part del golf de Roses

Foto 2: Anàlisi dc l'ocupació humana en relació a la proximitat litoral

partir d'un Model Digital del Terreny (MDT), és possible xarxa de carreteres que ofereix a l'usuari la possibilitat
analitzar i representar eficaçment els fenòmens espacials, d'emprar diversos models per tal de decidir el traçat òptim
fent més fàcil i ràpida la seva comprensió. L'anàlisi a par- d'una nova via, de calcular el nombre d'indústries-aparatir dels MDT és un punt important, molt més del que a dor visibles des d'una carretera, de controlar l'estat de
primera vista pugui semblar. El càlcul automàtic de pen- l'asfalt o la intensitat de trànsit en temps real. La fita últidents, de l'orientació solar, de les zones ombrívoles, la ma és dotar d'autonomia els tècnics i els usuaris per tal
simulació de l'horitzó visualment percebut des d'un punt, que puguin aprofitar per ells mateixos les prestacions de
la recerca del camí òptim entre dos punts segons els parà- l'aplicació. La segona línia significa la posada al dia periòmetres definits. Totes aquestes possibilitats permeten dica de la base de dades geogràfiques i de l'ordenació
automatitzar tasques com l'estudi de traçats alternatius territorial, bé per actualitzar les mateixes fites inicials, bé
d'una autovia, la detecció del risc d'incendis, l'impacte per satisfer noves necessitats específiques.
paisatgístic d'un camp de golf o el perill d'inundació en el
cas d'un poble enramblat. Last but no least, la qualitat grà- En síntesi
fica i la més gran similitud amb la percepció humana fan
Els Sistemes d'Informació Geogràfica són una tecdel tractament tridimensional del territori un dels punts nologia informàtica efectiva per a la presa de decisions
forts i atractius dels SI G. En el cas de les figures 9, 1Oi 11, territorials. La Costa Brava necessita d'un seguit d'actuatenim un MDT del golf de Roses, al damunt del qual es cions que redrecin la crisi actual que viu la seva economia
sobreposen els usos del sòl simplificats dels anys 1956 i turística i que protegeixin el poc que encara queda per
1985. Les taques verdoses indiquen àrees forestals i les protegir. Aquesta sèrie d'actuacions tenen un compovermelles àrees construïdes. Com s'observa, poden visua- nent geogràfic evident, i han de contemplar lògiques i
litzar la zona des de posicions, angles i exageracions de escales diverses. Els SIG constitueixen una solució adel'altura diferents, a gust de l' usuari.
quada per assolir aquestes fites.
La tercera fase de la recerca és la de seguiment i conEl projecte de recerca BRACOGIS proposa ententrol de l'ordenació territorial, la de la gestió territorial. dre aquest procés en tres tasques: preparació de la presa
També és possible entendre aquí les tasques en dues línies. de decisions (on predomina la funció d'inventariar),
Primera línia, la més important, és acostar l'aplicació a tots donar suport a la presa de decisions (amb predomini de
els tècnics i als usuaris que han de realitzar-ne el control la funció analítica) i fer el seguiment i el control de les
i seguiment. Això vol dir educar-los, i també construir decisions preses (amb predomini de la funció de gestió
entorns de comunicació amb el sistema (interfases ami- territorial). La idea de concebre l'aplicació dels SIG en
gables) que el facin accessible. Com el que es representa a funció de la presa de decisions territorials és cabdal, i en
!afigura 12, una aplicació de BRACOGIS a la gestió de la aquest treball hem pretès tant argumentar-la com expiíR.C.G. n° 20 • abril 1993 • vo lum VII
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car-la pel que fa a un cas concret, amb el convenciment
que les instàncies que han d'endegar actuacions a la Costa
Brava trobaran útil l'esforç.
Hem ofert unes eines informàtiques que -segons
hem dit- poden automatitzar i millorar molt la gestió
territorial de la Costa Brava. No són eines que substitueixin els planificadors humans, ni tampoc que els sotmetin a la tirania de la tècnica. És cert que la numerització de la realitat que impliquen els Sistemes
d'Informació Geogràfica ha estat molt discutida, i encara ho serà més en el futur immediat. També és cert que
darrera de tota ordenació territorial, amb SIG o sense,
hi ha uns posicionaments previs necessaris, que solen
ser qualitatius. Són posicionaments discutibles tant si els
numeritzem com si no, tant si els automatitzem com si
no. Com diu l'amic Donaire, i això és definitiu, darrera d'un número hi ha d'haver sempre una idea, i un planejament que ha portat a aquesta idea, un posicionament. La tria, el posicionament, no és dels SIG, és abans
i després .
Naturalment, per bons i útils que siguin aquests sistemes, per encertat que pugui arribar a ser BRACOGIS,

Gestió de la xarxa de comunicacions

Gestió de
Xarxa Vial

•
•
•
•

Model1
Model2
Model3
Model4

Figura 12: Gesti ó del pla de carreteres amb BRA COGIS

en última instància el que realment comptarà serà la
voluntat política d'analitzar, ordenar i gestionar aquesta
meravellosa contrada anomenada Costa Brava. Però això
són figues d'un altre paner ...

Data de recepció de l'original: 04.92
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YELLOWSTONE
COM ANTIPARADIGMA
PER ALS ESPAIS PROTEGITS
DE CATALUNYA
Josep M. Mallarach i C arrera
Geòleg. Univ ersitat de Barcelona

L'article "El Parc Nacional de Yellowstone. Passat,
present i futur del pioner dels parcs nacionals", del senyor Rafel López i Monné, publicat al numero 17 de la
Revista Catalana de Geografia (febrer de 1992), i de
manera molt especial el paràgraf final on resumeix la
intenció amb què fou escrit, em dóna peu a adreçar-los
aquest comentari.
Coincideixo plenament amb l'autor a reconèixer els
"avantatges que per a nosaltres pot suposar seguir de
prop les experiències nord-americanes i prendre nota de
tot allò que pugui ajudar a la conservació del nostre patrimoni natural", però discrepo quan aquesta impecable
afirmació es refereix al Parc Nacional de Yellowstone.
Permeteu-me exposar-ne els motius.
Comencen per l'origen. La història de l'inici del parc
és menys gloriosa que el que s'acostuma a difondre. En
efecte, la major part del territori que avui constitueix
aquest famós parc nacional havia estat durant centúries
part del territori de la nació índia absaroka (o crow, com
se'ls anomena als Estats U nits d'Amèrica). La resta havia
canviat moltes vegades de domini entre altres nacions
pells-roges veïnes. Els absaroka foren l'única tribu poderosa de l'Oest que va decidir no lluitar contra els blancs
invasors. Per aquesta raó el govern dels Estats Units
d'Amèrica els va reconèixer en el tractat de Fort Laramie
(1851) la possessió de la quasi totalitat de les seves terres.
Això no obstant, pocs anys deprés, mitjançant successives maniobres, pressions i enganys, el territori dels absaroka fou retallat una i altra vegada i, finalment, el 1905,
foren confinats en una reserva de superfície inferior al
10% de la que els reconeixia el tractat de Fort Laramie'.

Fou així com Yellowstone va poder ésser declarat el primer parc nacional del món vint-i-nou anys després
d'haver estat reconegut oficialment territori de sobirania
índia. Escau indicar que diverses variants d'aquesta ignominiosa història es van produir en molts altres grans
parcs nacionals nord-americans, com és ara Yosemite',
encara que hi hagi poc interès a reconèixer-ho.
Vegem ara el context geogràfic. Yellowstone es troba
situat entre els actuals estats de Wyoming, Montana i
Idaho, si bé en els dos darrers la part que ocupa és molt
minsa amb relació en el primer. Aquests estats tenen tots
ells unes característiques comunes que els diferencien
totalment de Catalunya: gran extensió, poquíssims habitants i molt feble industrialització. Així, per exemple, la
superfície de Wyoming és unes vuit vegades superior a la
de Catalunya, mentre que la seva població és només de
454 000 habitants, cosa que equival a una densitat de
poblament cent vegades inferior a la del Principat. L'estat
de Montana és encara més extens, prop de 380 000 km',
i té una densitat de població sembant a la de Wyoming
(2,2 habitants per km'). Un altre contrast frapant amb
Catalunya s'observa en el règim de tinença del sòl. En
efecte, el46,5 % de la superfície de l'estat de Wyoming és
propietat del govern federal, percentatge que assoleix el
86% si considerem l'espai forestal. Per a fer-se una idea
del que això significa en termes comparatius, la superfície propietat del govern federal als estats de Wyommg i
Montana equival a la de la meitat de l'estat espanyol.
Finalment, es tracta d'estats amb més del40% de població rural, que obtenen prop del 30 % del seu PNB de
l'explotació dels recursos naturals'.

Notes:
1. Vegeu: Linderman, Frank B.: Plenty-Coups Chief of the Crows, 324 pags.
First Bison Book. 1962. I també: Fitzgerald, Michael 0 .: Yellow tail, Crow
Medicine Man and Sun Dance Chief, 241 pags. University of Oklahoma
Press. 1991.
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2. Solnit, Rebecca: "Up to the River of Mercy", a Sierra Magazine, pàgs. 50-57
i 78-83. Novembre-desembre. 1992.
3. Hali, Bob i Kerr, Mary: 1991-1992 Green Index. A State-by-State Guide to the
Nation's Environmental Health, 162 pàgs. Island Press. Washington DC, 1992.
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Foto 2: La zona d 'Oid Faithful, al voltant del guèiser del mateix no m, s' ha co nve rtit en una dc Ics àrees dc majo r (O ncc mrac ió de visitants

Un darrer comentari quant a la disparitat d'ordres de
magnitud. La superfície de l'únic -i controvertit- parc
nacional de Catalunya, el d' Aigüestortes i Estany de Sant
Maurici, és inferior a la superfície que ocupen els aparcaments i les carreteres del Parc Nacional de Yellowstone. D 'altra banda, el gran ecosistema de Yellowstone,
que integra el parc nacional, té una superfície que supera àmpliament la de tot Catalunya.
Passem ara als sistemes naturals del parc. Yellowstone, com s'ha dit, fou declarat parc nacional just després d'haver-lo arrabassat de les mans d'unes nacions
indígenes que, des de temps immemorial, consideren la
natura com una manifestació o revelació divina, i per
tant estrictament sagrada. Fidels i conseqüents, havien
tractat sempre la natura com si fos la seva mare, amb un
respecte reverencial, extraient-ne just allò que necessitaven per a la seva vida simple i austera, mitjançant la cacera i la recol·lecció de fruits i arrels silvestres. Quan els
blancs hi van arribar a començaments del segle passat,
doncs, l'altiplà de Yellowstone era un territori "verge" de
tota transformació derivada dels usos agropastorals. A
Catalunya, en canvi, els sistemes naturals equivalents
foren transformats a gran escala alguns centenars o àdhuc
milers d'anys abans de l'imperi romà, per les civilitzacions agropastorals pretèrites, i les transformacions s'han
succeït al llarg dels segles fins als impactes de la civilització industrial dels nostres dies. És així qu e tots els pai-

(Foto: Fotografia apareguda al nUm. 11 de la RCG)

satges "naturals" contemporanis de Catalunya -inclosos
els espais protegits pel PEIN- són sistemes naturals
"humanitzats" (encara que avui dia puguin estar deshabitats i hagin cessat els aprofitaments tradicionals) i, per
tant, mot diferents dels originals.
Acabem amb els gestors i la gestió del parc. El
National Park Service (Servei de Parcs Nacionals) depèn
del Ministeri de Governació Federal (no oblidem que
"nacional" es refereix als Estats Units d'Amèrica, mentre
que "estatal" designa qualsevol dels cinquanta estats que
componen la federació). És a dir, Yellowstone es troba en
una situació anàlega a la que va combatre amb èxit la
Generalitat de Catalunya quan l'unic parc nacional de
Catalunya era gestionat per l'ICONA i depenia, consegüentment, del govern central.
Al marge dels mèrits històrics que són reconeguts al
National Park Service, durant els darrers anys ha estat
objecte de crítiques molt diverses: per les dificultats de
cooperació que es deriven de la seva estructura de caràcter militar, pel fet d'haver centrat els seus esforços en
l'ús públic dels parcs, i per haver dedicat la majoria dels
seus recursos a la construcció d'infrastructures i a l'aplicació de la llei, tot negligint la recerca i el seguiment de
l' evolucio dels ecosistemes en els parcs que gestiona'.
A més, en el cas concret de Yellowstone, s'han
denunciat greus errors de gestió faunística tals com l'eliminació sistemàtica de "predadors" que es va efectuar des
R .C.G. n° 20 • abri l 1993 • volum V ll
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Foto 3: Volcà de la Garrinada d'Olot

dels inicis fins al1938 (de fet, les batudes van continuar
fins al1975 als boscs nacionals de l'entorn immediat del
parc) per a garantir la seguretat dels visitants i fer créixer
la població d'ungulats, alguns dels quals, com l'ant, van
augmentar tant que van haver d'ésser eliminats a milers
pel mateix personal del Servei. Amb aquestes pràctiques

Nota:
4. Goldstein, Bruce: "The Struggle Over Ecosystem Management at Yellowstone",
a BioScience, volum 42:3, pàgs. 183-187. 1992.
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(Foto: Rambol)

es van arribar a fer desaparèixer del parc espècies de vertebrats que originàriament s'hi trobaven, com és el cas del
llop, alhora que es van provocar importants reduccions
de les poblacions de moltes altres espècies emblemàtiques, com són el puma, el coiote, el linx, el gat mesquer,
el castor, etc. malgrat el fet que algunes d'elles estiguin
experimentant actualment espectaculars increments en
altres zones de les Muntanyes Rocalloses' .
En resum, ni pel seu origen, ni pel marc geogràfic i
social, ni per les característiques qualitatives i quantitatives dels seus ecosistemes, ni pel model de gestió que
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impera, Yellowstone no pot ésser una referència per a la
gestió dels espais protegits de Catalunya.
Tornant a la idea positiva inicial, d'experiències
valuoses per a la conservació del patrimoni natural de
Catalunya se'n poden trobar moltes als Estats Units
d'Amèrica. Per esmentar-ne nomes tres de ben diferents,
podria referir-me al programa federal de lluita contra
l'erosió edàfica,. que ha assolit impressionants reduccions
de l'erosió dels sòls en poc més de deu anys; l'ambiciosa
proposta de llei Northern Rockies Ecosystem Protection
Act, que introdueix per primera vegada els plantejaments
d'ecosistema i les figures jurídiques de corredor biològic
(Biological Connecting Corridor), i recuperació d'àrees
verges (Wildland Recovery Areas); o encara l'admirable
eficiència i capacitat de mobilització de les grans organitzacions conservacionistes no governamentals.

De totes aquestes experiències, així com de moltes
altres, estic convençut que a Cataluny a se'n podrien
extreure lliçons profitoses. Del Parc N acional de
Yellowstone, amb tota franquesa, em sembla que no.

Data de recepció de l'original: 02.93

Nota:
5. Chase, Alston: Playing God in Yelowstone. The D estruction of America's First
National Park. The Atlantic Monthly Press, 446 pàgs. Nova York, 1986.
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Maria Casassas i Carme Montaner que formen part del personal de la Cartoteca de
Catalunya. Per a cada una de les tres exposicions es preparà un catàleg que comprèn
una descripció de les peces exposades.
El congrés es clausurà al Paranimf de la
Universitat de Barcelona, en un acte presidit pel vice-rector de recerca, doctor David
Serrat.

INFORMACIONS

VIII TROBADA DEL GRUP
DE CARTOTECARIS DE LA LIBER
La VIII trobada de l'organització internacional LIBER (Ligue des Bibliothèques
Européennes de Recherche), Groupe des
Cartothécaires, tingué lloc a Barcelona
durant la setmana compresa entre els dies
28 de setembre i 1 d'octubre de 1992.
El congrés fou organitzat per una cornissió creada el 1990, que es responsabilitzà
de tots els detalls referents al programa i
activitats previstes per a aquesta reunió. La
comissió era formada per personal cartotecari procedent dels següents centres:
- Procedents de Madrid: Biblioteca Nacional, Instituta Geografico Nacional,
Museo Naval i Servicio Geogrifico del
Ejército.
- Procedents de Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, Universitat de Barcelona, Biblioteca de Catalunya i Institut
Municipal d'Història.
El president de la comissió fou el director
de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, senyor Jaume Miranda i Canals, i la secretària
executiva, la cap de Secció de la Cartoteca
de Catalunya, senyora Montserrat Galera i
Monegal.
El congrés es celebrà a l'Aula Magna de
la Facultat de Geologia de la Universitat de
Barcelona i comptà amb una bona participació, 70 persones procedents de 14 països
europeus, a part d'una també bona representació de professionals de Catalunya i
altres comunitats autònomes de l'Estat
espanyol. El tema central fou "La promoció i la difusió del material cartogràfic".
Referent a aquest punt concret, la comissió
organitzadora havia preparat un extens treball de 200 pàgines titulat La promoción y
la difusión del material cartogrdfico en
España, i que de forma resumida fou exposat en dues fases durant el congrés. A part,
es dedicà també un a especial atenció a un
altre punt: "La retroconversió del material
cartogràfic", com a preàmbul del tema central que es tractarà a la pròxima reunió de la
Section of Geography and Map Libraries
de la IFLA (International Federation of
Library Associations and Institutions), que
també se celebrarà a Barcelona el proper
estiu de 1993.
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Cartoteca de Catalunya
Institut Cartogràfic de Catalunya

MAP MAKING TODA Y

Es presentaren un total de 23 comunicacions, de les quals 14 foren referides al tema
de la difusió i promoció i les altres 9 al tema
de la retroconversió.
Com a complement d'aquesta trobada es
van inaugurar tres exposicions cartogràfiques preparades per l'Institut Cartogràfic
de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya i
l'Institut Municipal d'Història, en tant que
centres organitzadors del simposi. Els
temes d'aquestes exposicions van ser, respectivament:
- La cartografia moderna: mapes de Catalunya dels segles XIX i XX.
- Exposició d'atles i mapes (s. XV-XVIII).
- Plànols i vistes de Barcelona. Selecció de
mapes de Catalunya.
La presentació d'aquestes exposicions
fou complementada amb una visita a les
instal·lacions de les institucions organitzadores. En tots els casos els congressistes
foren rebuts i atesos per les màximes autoritats del centre. En el decurs de la inauguració de l' ex posició organitzada per la
Cartoteca de Catalunya, el director de
l'Institut Cartogràfic de Catalunya presentà dues publicacions pròpies de la institució preparades amb motiu de la celebració del congrés. Es tracta del número 19 de
la Revista Catalana de Geografia, que es
dedicà íntegrament a la història de la cartografia, i del primer volum del catàleg de la
Cartoteca de Catalunya, dedicat a la
Cartografia de Catalunya i signat per Anna

Entre els dies 13 i 18 d' abril de 1993 se
celebrarà a Pereslavl-Zalessky (població
russa situada aproximadament a 150 quilòmetres de Moscou) el seminari hispano-rus
"Map Making Today". Aquest seminari és
patrocinat per I' Associació Cartogràfica
Internacional (ICA/ ACI) i hi col·laboren
el Moscow Institute of Engineers for
Geodes y, Aerial Survey ing and Cartography (institució que vetlla per l'educació
cartogràfica científico-tècnica), la Russian
Federation Academy of Sciences Program
Systems Institute (institut investigador en
l'àrea d'expressió cartogràfica), la Sociedad
Española de Cartografía, Fotogrametría y
Teledetección, la Universitat de Barcelona
i l'Institut Cartogràfic de Catalunya.
Aquestes institucions hi participen amb
diverses ponències.
Aquest seminari va néixer ara fa dos anys
com una activitat suggerida per una cornissió científica russa que visità Barcelona dins
les activitats promogudes pel CatalanRussian Institute i va ser aprovat per les
institucions russes i per la SECFT.
L'organització local serà a càrrec de la
part russa mentre que la banda espanyola hi
participarà amb la impressió dels proceedings els quals seran publicats abans del
seminari. L'idioma vehicular d'aquests proceedings serà l'anglès, encara que les ponències es podran fer en anglès, rus o castellà ja
que hi haurà traducció simultània.
L'assistència anunciada és d'aproximadament unes 300 persones.
El programa del seminari i les ponències
que es presentaran són les següents:
13 d'abril:
- Cerimònia oficial d'obertura del seminari.
- "Cartographic information systematization ", per A.K. Ailamazyan. Moscow
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MAP MAKING TODAY

Institu te of Engineers for Geodesy, Aerial
Surveying and Cartography.
- "The role of the map in science, education
and practice", per V.P. Savinykh. Moscow
Institu te of Engineers for Geodesy, Aerial
Surveying and Cartography.
- "Present and future mapping in Catalunya", per J. Miranda. Institut Cartogràfic de Catalunya.
14 d'abril:
- "Atlas design today", per J.M. Rabella.
Universitat de Barcelona.
- "Maps and its characteristics", per T.V.
Vereshchaka. Moscow lnstitute of Engineers for Geodesy, Aerial Surveying and
Cartography.
- "Maps and globes of extraterrestrial territories in a school course of geography",
per B.V. Kasnopevtseva i K.B . Shingareva. Moscow lnstitute of Engineers for
Geodesy, Aerial Surveying and Cartography.
- "Types and sorts of cartographic creations", per T.V. Vereshchaka. Moscow
lnstitute of Engineers for Geodesy,
Aerial Surveying and Cartography.
- "Map production at the ICC: Framework and methods", per J.L. Colomer.
Institut Cartogràfic de Catalunya.
15 d'abril:
"Experiences and results of the GPS aerial
triangulation Test Urgell", per I. Colomina, M. Hernandez-Pajares, J. Talaya i
A . Térmens. Institut Cartogràfic de
Catalunya.

- "Applied geodesy and mathematical
basis for cartography", per A.M. Portnov. Moscow lnstitute of Engineers for
Geodesy, Aerial Surveying and Cartography.
- "Map design and map compiling technique", per Y.A. Topchiyan. Moscow Cartographic Association "Cartographia".
- "Design and data capture for thematic
atlas es: A case study", per C. Carreras.
Universitat de Barcelona.
16 d'abril:
- "Digital photograrnmetric systems at the
ICC", per I. Colomina, J. Navarro iM.
Torre. Institut Cartogràfic de Catalunya.
- "Aerial and aerospace technique in cartography", per V.V. Abrosimov i A.G.
Chibunichev. Moscow lnstitute of
Engineers for Geodesy, Aerial Surveying
and Cartography.
- "CAD in Map Making", per A.S.
Vasmut. Moscow lnstitute of Engineers
for Geodesy, Aerial Surveying a nd
Cartography.
- "Computer-assisted photogrammetry
for map production", per J.L. Colomer.
Institut Cartogràfic de Catalunya.
- "Cartographic systems for database support", per G.A. Dorer. Siberian Technological lnstitute.
- "Digital maps and technology of making
them", per Y.A. Sukhanov. Moscow
Institute of Engineers for Geodes y ,
Aerial Surveying and Cartography.
17 d'abril:
- "Map publishing/ desktop publishing
tools for map series: Some examples",
per J.L. Colomer. Institut Cartogràfic de
Catalunya.
- "Map publishing", per N.V. Volkova.
Moscow Insti tu te of Engineers for Geodesy, Aerial Surveying and Cartography.
- "Ecology, environmental protection,
maps for the blind", per T.V. Vereshchaka. Moscow lnstitute of Engineers
for Geodesy, Aerial Surveying and
Cartography.
- "Specific maps for blind users", per R.
Núñez. Sociedad Española de Cartografía, Fotogrametría y Teledetección.
18 d'abril:
- Cerimònia oficial de cloenda del seminan.

Nota de redacció

16ena CONFERÈNCIA
CARTOGRÀFICA INTERNACIONAL
A principis del mes de maig d'enguany
(dels dies 3 al 9) se celebrarà, a Colònia (Alemanya), la 16ena Conferència Cartogràfica
Internacional, organitzada per l'Associació
Cartogràfica Internacional (ICA/ ACI) i la
Societat Alemanya de Cartografia, i amb el
suport de la ciutat de Colònia, del Land
Nordrhein-Westfalen i d'altres institucions.
Un cop més, els cartògrafs tenim la possibilitat de gaudir de la projecció que sempre té
aquest tipus d'esdeveniments; aquesta vegada, però, és especialment significativa:
a) Per als cartògrafs espanyols i en especial per als catalans es tracta de la darrera conferència de la l'Associació Cartogràfica Internacional abans de celebrar
a Barcelona, l'an y 1995, la 1 Oena
Assemblea General de l'ICA i la 17ena
Conferència Cartogràfica Internacional.
b) Per la celebració conjunta amb la 42enes
Jornades Alemanyes de Cartografia
(3-5-93 al 6-5-93) organitzades per la
Societat Cartogràfica Alemanya i la 2a
Geotechnica: Saló i Congrés Internacionals de la Geotecnologia (5-5-93 al
7-5-93).
No és aventurat pensar que la suma
d'aquests tres fets, units a la palesa capacitat organitzativa dels alemanys i a la possibilitat de conéixer en viu el món industrial
alemany, condueixin a l'afirmació de què
ens trobem davant del fet cartogràfic més
important de l'any 1993.
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El tema escollit, Maps for Know ledge,
Action and Development, és especialment
significatiu avui dia: amb les innovacions
tecnològiques emprades per la cartografia,
el coneixement territorial ha sofert una allau
de possibilitats noves on l'encreuament i la
representació de les dades són essencials.
En el si de l'ICA hi ha constituïdes les
següents comissions i grups de treball:
Comissió permanent per a la tecnologia
avançada.
- Comissió permanent per a la història de
la cartografia.
- Comissió permanent per a l'ensenyament i formació .
- Comissió permanent per a les tècniques
de producció cartogràfica.
- Comi ssió per a les normes de transferència de dades espacials.
- Comissió per a l'ús dels mapes i de les
dades espacials.
- Comissió per a la cartografia urbana.
- Comissió per a la cartografia de la mobilitat de la població.
- Comissió per als atles regionals i nacionals.
- Comissió per a la qualitat de les dades
espacials.
- Comissió per a la cartografia tàctil i per
a visió disminuïda.
- Comissió per a la cartografia temàtica
derivada d'imatges de satè].]it.
- Grup de treball per a la definició dels principals problemes teòrics en cartografia.
- Grup de treball per a la cartografia marina.
- Grup de treball per a la igualtat de sexes
en cartografia.
- Grup de treball per a la comercialització
de la informació geogràfica.
Les llengües oficials són l'anglès i el
francès.
Nota de redacció

COSIT'93 EUROPEAN
CONFERENCE ON SPATIAL
INFORMATION THEORY
Els dies 19 al22 de setembre d'enguany
se celebrarà a la localitat italiana de Marciana Marina, a l'illa d'Elba, la Conferència
Europea sobre Teoria de la Informació
Espacial, COSIT'93. La conferència se centrarà en els aspectes teòrics de la informació
espacial i maldarà de tractar tots els temes
relacionats amb la gran escala, l'espai
geogràfic i la descripció d'objectes, processos i esdeveniments a espais a gran escala.
La teoria de la informació espacial és la
base per a la construcció dels Sistemes
d'Informació Geogràfica (SIG), alhora que
és útil també per a altres finalitats geogràfiques d'informació. La utilització de la tecnologia mostra una gran quantitat de problemes de recerca interessants, que
requereixen un enfocament interdisciplinari per a ésser resolts.
La conferència intenta posar en contacte investigadors de disciplines diferents,
com la geografia, l'enginyeria, la geodèsia,
la computació, les ciències del coneixement, la psicologia mediambiental, la
inte].]igència artificial, l'administració, la
història o la sociologia. Els organitzadors
de la conferència han elaborat una llista no
exhaustiva dels temes d'interès: estructura
de la informació geogràfica, llenguatges de
relació espacial, estructura del coneixement
de l'espai, el temps en geografia i la informació geogràfica, el reflex espacial i temporal en l'espai geogràfic, aspectes de la
qualitat de les dades de la informació
geogràfica, tractament de les dades espacials incompletes o imprecises, geografia
computacional, anàlisi espacial i models,
simulació de processos en l'espai geogràfic, disseny d'interfase amb l'usuari, dis-

seny d'elements generals útils per a les
interfases dels SIG, realitat virtual, presentació de la informació espacial, generalització cartogràfica, integració de les dades
espacials, treball cooperatiu amb informació espacial. Un dels dies de la conferència
serà dedicat a discutir aspectes de les
diferències culturals en el tractament de les
dades espacials, que poden trobar-se en
molts dels temes esmentats.
El programa definitiu serà seleccionat
per un comitè internacional i interdisciplinar. Cada conferència s'iniciarà amb una
ponència invitada a càrrec d'eminents científics del camp d'estudi. La conferència
s'obre, sobretot, a la presentació dels resultats dels treballs més recents i a la discussió dels que són en curs.
La data límit per a enviar les comunicacions era el 15 de març de 1993; la reunió
del comitè del programa serà el 25 d'abril
de 1993, la informació sobre l'acceptació de
les comunicacions s'enviarà 1'1 de maig de
1993 i la versió definitiva de les comunicacions en camera-ready cal per altO de juny
de 1993 . Les comunicacions han d'ésser
escrites en anglès, per bé que es farà una
taula rodona en llengua romànica.

Es pot sol·licitar més informació a:
Irene Campanari o Andrew Frank
Geoinformation E 1271
Technical University Vienna
Gusshausstrasse 27-29
A-1040 Vienna, Austria
Telèfon: (43) 1 588 Ol 3786
Fax: (43) 1 504 3535

Nota de redacció

FE D'ERRATES
En el número 19 de la Revista Catalana de Geografia s'han detectat
alguns errors que poden dificultar la lectura dels articles. Són els
següents:

- Pàgina 65, columna 2, línia 9. Diu:" ... La resta no és de preveure
s:acab! abans ...:; hauria de dir:" ... La resta no és de preveure que
s acabi abans ... .

- Pàgina 8. Diu: "Foto 2"; hauria de dir: "Foto 5".

- Pàgina 68, columna 2, línia 25. Diu: " ... aquestes notes d'homentage
de solidaritat ..."; hauria de dir: " ... aquestes notes d'homenatge de
solidaritat ... ".

- Pàgina 20, mapa 2. Diu: " ... realitzat pel Generalqvartermesterstabens ... "; hauria de dir: " ... realitzat pel Generalkvartermesterstabens ... ".
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1.1.- TÍTOL:

Geografia Universal

Geografia General dels Països
Catalans

Gran Geografia Comarcal de
Catalunya

Història de Barcelona

1.2.- AUTOR:

Ascón, R.; Comes, P.; Estalella, H.; Zumin, L.

Carreras i Verdaguer, Carles
(dir.)

Giralt i Radigales, Jesús
(dir. editorial)

Sobrequés i Callicó,Jaume (dir.)

1.3.- TRADUCTOR:

-

-

-

-

1.4.- PAÍS:

Espanya

Espanya

Espanya

Espanya

1.5.- ANY D'EDIC IÓ:

1990 (la edició)

1992 (la edició)

1991 (2a edició)

1991 (la edició)

1.6.- EDITORIAL:

Editorial 92, SA

Enciclopèdia Catalana SA

Enciclopèdia Catalana SA

Enciclopèdia Catalana SA

1.7.- ISBN:

84-87254-30-6 (obra completa)

84-7739-419-9 (obra completa)

84-7739-221-8 (obra completa)

84-7739-178-5 (obra completa)

2.1.- FORMAT:

31 x 23 cm (lO volums)

30 x 21 cm (7 volums)

30 x 21 cm (15 volums)

31 x 24 cm (8 volums)

2.2.- NOMBRE D E
PÀG INES:

450 pàgines per volum (aprox.)

380 pàgines per volum (aprox.)

500 pàgines per volum (aprox.)

350 pàgines per volum (aprox .)

3.1.- LLEGIBILITAT:

Bona

Bona

Bona

Bona

3.2.- ESTRUCTURA
DEL LLIBRE:

Consta de 10 volums dels quals
només n'hi ha publicats quatre.
Els dos primers són de caràcter
general i tracten qüestions a
escala planetària. Els vuit
volums següents són dedicats a
l'anà lisi geog ràfica a esca la
regional i estatal. Els capítols
de ls diferents volums es
complementen amb informacions d'aspectes destacables del

La distribució temàtica de
l'obra es presenta en 7 volums,
dels quals s'han publicat els dos
primers que estudien el medi
físic. El tercer volum és dedicat
a la població, el quart a les
ciutats, el cinquè tracta del
sector terciari i el s isè de la
indústria i l'agricultura. Tots es
tanquen amb un capítol de

Revisió de la primera edició de
la Gran Geografia Comarcal de
Catalunya, de la qual s'han
publicat 6 volums. Aquesta obra
es presenta en 15 volums que
estudien les 41 comarques catalanes i els muncipis que en
formen part. El tractament de
cada comarca i de cada municipi

Obra presentada en 8 volums
dels quals se n'han publicat 2 i
que exposen la història de
Barcelona, des dels primers
pobladors fins a l'any 1992. Cada

tema tractat.

El setè i últim volum fa una
conclusió de tota l'obra destacant-ne el concepte de Països
Ca talans i la seva evo lució
recent. Inclou els índexs generals de tota l'obra.

visions literàries sobre el tema.

segueix la mateixa estructura:
situació i presentació, el marc
físic, l'economia, les comunica-

volum intenta seguir un mateix
model, ateses les característiques

de cada període. Cal destacar que
inclou també un apartat sobre la
projecció de Barcelona a l'exterior en cada període històric.

cions, el poblament i la població, la cultura i el folk lore i la
història. Al final de cada volum
hi ha un índex toponímic.
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Història de

Barcelona

2
La fonnació
de la Barcelona
medieval

3.3.- REALITZACIÓ
GRÀFICA:

Molt completa i variada: esquemes, gràfics, mapes, taules,

fotografies en color i gravats.

4.1.- BIBLIOGRAFIA:

Al final de cada volum i agrupada per grans temes.

Abundant i molt cu id ada:
mapes, gràfics i fotografies en
color. Es dóna tanta importància a la il·lustració com al text.

Força completa. Bàsicament hi
ha fotografies en color que es
combinen amb mapes, plànols
i alguns gravats i fotografies en
blanc i negre.

Molt completa . Conté gran
nombre de fotografies, algunes
d'elles inèdites, així com també
alguns mapes i gravats.

Àmplia, es troba al final de cada
volum i agrupada per capítols.

Molt extensa, es troba al final
de cada volum i s'agrupa per

No n' hi ha.

comarques.

4.2.- NOTES:

No n'hi ha.

Incloses en el text.

No n'hi ha.

N'hi ha un gran nombre i es
troben agrupades al final de cada
apartat.

5.0.- CONCEPTE:

Obra que pretén donar un a
visió actualitzada i entenedora

del món d'avui. S'estudia l'espai
com un producte social i incorpora la dimensió històrica en

Obra que de manera formal
segueix les traces de la Gran
Geografia Comarcal de Catalun ya. El seu ob jectiu és

Obra que pretén donar una
visió completa i actualitzada de
la Cata lun ya municipal.
Enfront de la 1a edició, té
l'obj ectiu de millorar l'homoge n eïtat dels continguts,
l'estructura de la informació i la
presentació formal de l'obra.

Obra que, d'una forma rigorosa
i científica, pretén abastar tots els
aspectes de la història de
Barcelona. L'objectiu és tractar
cada període del passat de la

Obra en fase de publicació que
fa un estudi general dels Països
Catalans. El seu plantejament

Obra en fase de publicació que
actualitza la primera edició. El

mostra, des d'una perspectiva

es fa de manera uniforme i
homogènia a causa de la diversitat de les fonts d'informació.
Per la seva estructura i presentació va dirigida a un públic
divers i ampli.

Obra en fase de publicació sobre
la història d e la ci utat de
Barcelona. Va dirigida a un
públic ampli sense ser una obra
de divulgació ni d'alta síntesi.
Obra bàsica per al coneixement
del que ha estat en el passat la
ciutat de Barcelona i per a reflexionar sobre el seu futur.

l'anàlisi dels agents implicats en

presentar la complexitat territorial, social, econòmica i polí-

les estratègies territorials.

tica de totes les terres de parla
catalana.

6.0.- VALORACIÓ
GLOBAL:

Obra en fase de publicació que
engloba la geografia regional
mundial. L'aspecte didàctic
destaca en la seva estructura i
redacció. Destinada a un públic
ampli i molt especialment a
estudiants, proporciona una

informació completa de l'organització territorial de les societats humanes.

força humanitzada, la realitat
territorial dels Països Catalans
i la dinàmica i l'evolució que
s'hi registra. Obra de referència
important i a l'abast de qualsevol persona interessada en el
tema. Cal destacar la inclusió de
vis ions literàries a cada vo lum

de l'obra.
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ciuta t de forma s is t emàt ic a,
cen tran t- se estrictament en

l'àmbit de la ciutat i no de la resta
de Catalunya.
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LA CALLE. Espacialidad, vida cotidiana y poder .......................................................................... .
La autora analiza la calle como elemento basico de sociabilidad en la vida urbana. El enfoque esencial de su analisis es la vida cotidiana, dentro de la que distingue una jerarquía
notable desde el punto de vista del poder. Se presenta la desaparición de la calle en los
planteamientos de urbanismo racionalista internacional, aplicado al caso brasileño, especialmente a la ciudad de Sào Paulo, así como los intentos de recuperación de parte de los

A.na Fani Alesssndn·

CarLos

nuevos movimientos sociales en curso.

LA RENOVACIÓN URBANA CATASTRÓFICA Y GRADUAL ........................................ ..
La obra de M.R.G. Conzen desarrollada a partir de la tradición centroeuropea de investigación sobre la forma urbana, proporciona una rica base conceptual para los trabajos sobre
morfología urbana, base que puede ser imitada y desarrollada, a la vez que constituye
también una vía practica para analizar el paisaje urbano. Este artículo examina uno de sus
conceptos, la "trama morfológica", sugiriendo que el modelo de calles, parcelas y edificios
determina en gran manera los posteriores desarrollos urbanos. Se muestra cómo esta determinación es mas evidente en los períodos de cambio gradual, ho en los de cambio catastrófico ni en aquéllos en los que actúan agentes del cambio urbano especialmente poderosos.
LA RENOVACIÓN URBANA Y LA REVITALIZACIÓN
DE LAS ZONAS PORTUARIAS. El caso de la bahía de Cardiff ....................................... ..
El artículo presenta los resultados de una investigación mas amplia sobre el conjunto de
operaciones de renovación urbana desarrolladas en torno a la babía de Cardiff en los últimos diez años. El analisis que se realiza es esencialmente cronológico, con una introducción histórica al desarrollo de este puerto galés, y marcando dos etapas en la evolución
reciente. Una revisión crítica a los objetivos y realizaciones de conjunto cierra el artículo.
DESCUBRIENDO COMO SE VERA CATALUÑA DESDE LOS OJOS DEL ERS-1 .......... .
Los autores realizan en este artículo un ejercicio de simulación con el fin de anticipar las
imagenes del SAR de España realizadas por el satélite ERS-1 lanzado en 1992. La imagen
obtenida y los datos sin elaborar aún, son altamente provechosos para comprobar la calidad de los procesadores SAR, especialmente para proporcionar MED a escala estatal o,
incluso, planetaria.
UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA
PARA LA ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA COSTA BRAVA .......................... .
El artículo se inicia argumentando la pertinencia de los Sistemas de Información Geografica
(SIG) como instrumento para la toma de decisiones territoriales, hecho que se concreta en
el caso de la Costa Brava. La necesidad de reconducir el modelo turístico hoy agotado de
este sector convierte el territorio en variable fundamental de analisis, tanto morfológico
como multiescalar para interpretar la lógica de los diferentes agentes que han intervenido en
la configuración actual, lo que hace urgente la implementación del SIG propuesto.

.\ h~t r.h.:ts

Peter]. Larkham

]11ssi S. Jauhiainen

F Denu, M.R. Toma,
A. Fan"na y F. Vinelii

DavidComas

THE STREET. Space, Daily Life and Power ................................................................................... .
The author analyzes the street as one of the main elements involved in urban life sociability. Daily life constitutes the main element on which she focuses her approach and analysis and within which she defines a strong hierarchy coqcerning power. The rroblem o f the
street, which has lately been neglected in the approach of the internationa rational urbanism, is widely shown through the case of Sào Paulo city, in Brazil. lt is also put forward
the interest in recovering such an element shown by other social movements that operate
at the present time.

Ana Fani Alessandri

CATASTROPHIC AND GRADUAL URBAN RENEWAL ................................................... ..
The work of M.R.G. Conzen, developing from the Central European research tradition on
urban form, provides both a rich conceptual basis for a work on urban morphology likely
to be further followed and developed, as well as a practica! approach to urban landscape
analysis. This paper analyzes one of his main concepts, the "morphological frame" which
suggests that the pattern of streets, plots and buildings of a city constrains subsequent
urban development to a great extent. It is shown how this constrain becomes more evident
during gradual change periods and less during periods of catastrophic change or when
certain powerful urban change agents operate.

Peter]. Larkham

URBAN RENEWAL AND THE REVITALIZATION
OF THE WATERFRONT. The case of Cardiff Bay ............................................................. ..
This paper presents the results of a wider research concerning the processes of urban renewal that bave been carried out in the Cardiff Bay area during the !ast 10 years. The analysis is basically chronological, with a historical introduction to the development of this
Welsh port and the author defines two main phases in its most recent evolution. The paper
concludes with a critica! approach of the purposes and achievements of the entire project.
DISCOVERING WHAT CATALO NIA WILL LOOK LIKE
IN THE EYES OF THE ERS-1 ................................................................................................
The authors propose in this paper a simulation exercisc in order to anticipate the SAR
images of Spain done by the ERS-1 satellite which was launched in 1992. The image and data
that bave been obtained are highly useful in order to appraise the quality of the SAR processors, specially in order to provide a MED on a national scale or, even, on a planetary scale.
A GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
FOR THE TERRITORY RULING OF THE COSTA BRAVA ..........................................
This paper starts questioning the relevance of the Geographic Information System (GIS)
as a device able to take decisions concerning the territory as it is the case for the Costa
Brava. The need to redress a tourism model which is at the present time outdated turns the
territory into a main analysis variable both on a morphological and a multiscale basis,
specially if we intend to appraise the logic with which the many agents that bave been
involved in the present configuration bave operated. This proves the urgent need to implement the previously mentioned G IS.
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o es en una
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.
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Generalitat de Catalunya

Llibreria

Veniu a conèixer-la .

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

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

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.

Teledetecció
Les imatges
emeses des
de satèl·lit són
rebudes per un
sistema de
procés d'imatges
digitals en color
que permet
d'una forma
directa diferents
tractaments de
les mateixes.

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.

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

Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial
i Obres Públiques
Institut Cartogràfic de Catalunya
Balmes, 209-211 - Telèfon (93) 218 87 58
Tèlex 98471 ICC BE- Fax 218 89 59-08006 Barcelona

• Mapes topogràfics
• Mapes temàtics
• Mapes de carreteres
• Mapes i guies turístiques
• Mapes i guies
excursionistes
• Plans de ciutats
• Ortofotomapes

• Fotografia aèria
• Llibres de contingut
geocartogràfic
•Atles
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• Publicacions de la
Generalitat
• Diverses publicacions
oficials de l'Estat

