












J 

l 

experiencia sobre aquests pressupostos. La representaci ó 

cartogrMica es va formular com una contraproposta urbanística 

a una manera rura 1 i tzada i esquemat i ca de veure e 1 terri tori 

catala. Davant d"aixo, dibuixar amb igual precisió certs elements 

de l'espai, posar l'accent sobre alguns aspectes d'aquest, 

utilitzar una mateixa escala per a parts del territori en molt 

dHerents situacions, etc... era reclamar l'atenció sobre la 

materialitat concreta de les coses, com a punt de partida per al 

projecte de reconslrucció nacional, que apunlava a la idea de les 

comarQues com a base de reordenació del territori catala. 

La necessitat d"una cartografia adequada per a projectar la ciutat 

i el territori, jet sigui per fer més evidents els signes de la seva 

identitat, ja sigui per posar més de relleu sobre quins elements 

intervé el planejament urbaníst1c, preocupava des de f eia temps. 

De les diverses experiencies que es porten a terme en els plans 

del període 1970-1985, una de les primeres, en les que he 

intervingut directament, va ser en la Revisió del Pla General de 

Sant Feliu de Guíxols, l'any 1972, en que es fa un piona/ 

topogr¡jfic (Fig. 1.1) dibuixat ·ex novo". En ell es contreposa, a la 

imalge aseptica del territori, objecte especulatiu del turisme, el 

valor patrimonial i historie del relleu i el construit d'aquesta 

ciutat. 

E1 p1emejament d'aquest període, no solament construeix una 

cartografia de partida que descrigui el territori d'una forma més 

eficac i útil a les seves intencions, sinó que busca noves formes 
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La manera classica, pero, de representar l'edificació, és com un 

element sobreposat al relleu o al pla de projecció del planol. Les 

formes ele fer-ho són: a la manera axonometr1ca o per 

projecció dels elements al pla de referencia. 

En les formes a)(onometriques, l'edificat és quelcom sobreposat 

al relleu. El sol es fa pla 1 sobre ell es col.loquen les cases. 

Deixant a banda els edificis públics, que són uno excepció, lo 

dificultat principal d'aquest tipus de cartografia és com 

representar 1 es cases i 1 es mansanes. Si hem de marcar una 

seqüenc1a, podr1em 1nd1car que es donen tres passos; ele 

l'aglomerat urbo es posso ol carrer i d'oquest o l'illa; possos que 

segueixen els canvis en el punt de vista del cartograf; de la 

panoramica a la vista d'ocell i d'aquesta a la perspectiva 

axonometrt ca. 

En l'Annex sobre les vistes i planols de Barcelona, La vis-ta de 

Montj11ic de Wyngaerde (Veure Fig. Bar.2.) i la de l'Atlas 

• CivittJs- Drbis- Terrt1r11m • {Veure F1g. Bar.1.) són dues formes ele

dibuixar l'oglomerat urba, un omb més detoll que l'oltn�, que no 

aprecien els carrers, sinó que agafen l'edificat com un tot en el 

que sobresurten alguns elements; la muralla, l'església ... Dins 

d'aquesta forma cartografica subratllen. esquematitzen, 

repeteixen, elements sense que hi hagi formes cortogrofiques 

diverses. Tal com hem explicat al capítol anterior, en la 

construcció de la vista de 6rant1da de hlgngaerde (Veure Fig. 

2.2.1.), aquestes cartes es fan en base a la sobreposic1ó de 

facones; més o menys reolistes; més o menys detollades. 
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