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L'ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA I ELS G E ~ G R A F S
MALLORQUINS DEL SEGLE XIX
Miquel Company Florit

<<Lahistoria del nacimiento y evolución de
la ciencia geográfica esta hecha y alin divulgada
en rnuy buenos y numerosos libros. Pero 10 que
esiá por hacer es la historia de su ensefianza, la
evoluci6n de su concepto, el desarrollo de su
metodologia, en cuya formación y perfeccionamiento han cooperado 10s principales países de
Europa en razón de su carácter nacional, de sus
necesidades o de sus tradicionescient3icas.u
Rafel Ballester, 1909.

INTRODUCCI~.NOU ENFOCAMENT
DE LA GEOGRAFIA
Aquest treball forma part d'un estudi mCs
ampli elaborat durant el curs 1985-86 com a treball de classe de les assignatures Didactica de la

Geografia i Teoria i Histbria de la Geografia,
en col.laboraci6amb Jon Barrenetxea.
Les aportacions en el terreny de la histbria
de I'ensenyament de la Geografia a les illes ocupen un ínfim espai dins la investigació de la
cibncia geogrhfica. En efecte, la histbria del desenvolupament tebric de la disciplina geogrhfica
a les illes compta amb escasses aportacions exceptuant la de R. Ballester a cavall entre el

segle XIX i XX, la d'A. Quintana sobre la geografia franquista i la d'A. Colom precisament
sobre el mateix Ballester.
Un treball sobre investigació de I'ensenyament de la geografia ha de contemplar de forma
insistent i contínua el caricter de l'educació que
preconitza l'síatus polític del moment.. És evident, doncs, que la situació de l'ensenyament de
la geografia a casa nostra hau5 estat marcada
per les distintes oscil-lacions de les etapas polítiques.
D'alua banda, la situació de la geografia a
1'Estat espanyol al segle XIX i a principis del
XX ha estat relegada a un paper secundari, a
conseqiibncia d'una crisi metodolbgica arrossegada des del segle XVII i que es perllongari fins
ben entrat el segle XX.
El desqnvolupament de les cikncies especialitzades de la terra al llarg del segle XVIII suposa una p5rdua de contingut de la geografia com
a cikncia general de la terra. La geologia, la boh i c a , la física, passen ara a estudiar problemes
que abans eren objecte de la geografia general.
Al mateix temps, la complexitat creixent de les
tasques cartografiques i el seu interbs niutic,
militar i econbmic, donaren lloc a l'aparició de
corporacions professionals especialitzades que
posse'iren els coneixements matemitics i els mit-
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jans tknics necessaris per realitzar els aixecaments de mapes. La identificació creixent de la
tasca de gebgraf amb la descripció de palsos i el
carhcter enciclopMc d'aquestes compilacions
allunyaren cada cop més la geografia de la posició científica d'avantguarda en qui: abans es trobava.
A Espanya durant tot el segle XIX preAominen unes tesis metodolbgiques tradicionals
emparades en produccions geogrhfiques enciclopedistes (Madoz, Coello) que no presenten cap
tipus d'innovació metodolbgica, sinó que justifiquen el retard cultural i cientific de la geografia
espanyola, avalats per la influkncia que exeaciren la religió i el conservadurisme polític dels
governants. El reflex metodolbgic de la geografia sobre Mallorca en el període que analitzam
es contempla a l'ensenyament primari i secundari, on destaquen vertaders pcdagogs de la disciplina i que seran objecte d'anilisi al treball, si
bé manquen en el context del desenvolupament
tebric de la matkria clars exponents que investiguin aspectes metodolbgics.
Les raons de l'espectacular desenvolupament de la geografia universitiuia que seguí a
una fase de decadkncia de la cikncia geogrifica i
a una pkrdua de prestigi científic, bcn evident a
la primera meitat del segle XIX, esh relacionada a més amb la pkrdua de contingut de la cikncia ~geogrhficadavant la creació de noves ciencies especialitzades, com la geologia, la cartografia, la geodksia i la identificació de la geografia com un saber enciclopkdic, sense cap contingut tebric i destinat a la divulgació popular.
Davant el pobre panorama que presentava
cap a mitjan segle XIX, la geografia apareix extraordinbiament potent i expansiva a molts paisos cincuanta anys després. És ensenyada a moltes universitats i esh present en tots els programes d'educació elemental i secundkia; rep contribucions tebriques per part d'una activa conqunitat de cientifics que edita revistes especialitzades i es reuneix en congrcssos nacionals i inlernacionals, aihora que té conscikncia de practicar
una <<novageograiilit>>distinta d'aquella que era
practicada pels qui considcrcn els seus predecessors.
La definició que el propis gebgrafs donaren
de la ciencia al darrer terg del segle XIX sollament coincidia parcialment amb allb que s'entenia per geografia fins al segle XVIII. Hi mancaven aspectes que abans havien format part d'aquesta cikncia, i s'hi incorporaven, en canvi
d'altres, fins aleshores absents. En concret l'afirmació de la geografia com a una cikncia integradora de fenbmens físics era una novetat.
Era, de fet, la creació d'una cibcia nova que
rebia el nom de geografia, com n'hagués pogut
rebre un altre diferent.

Són factors socials d s que expliquen la institucionalització universihia de la geografia i
l'aparició d'una comunitat de gebgrafs. Són ells
també eis que expliquen moltes característiques
que la cikncia adopta, i la seva situació a la Universitat, principalment a les facultats de lletres,
amb lluita amb historiadors i geblegs. Entre
aquests factors es pot destacar el que es relaciona amb la preskncia de la geografia als programes d'ensenyament primari i secundari al llarg
del segle XIX, i la conseqüent necessitat de formar professors per a la dockncia en un moment
de rapida expansió dels efectius escolaritzats.
La principal i a vegades practicament la Única
sortida professional dels gebgrafs formats a les
universitats des del segle XIX fins a l'actualitat
ha estat l'ensenyament.

RENOVACIO PEDAGOGICA
I ENSENYAMENT DE LA GEOGRAFIA
A LES ILLES BALEARS
L'estructuració de l'ensenyament al 1821
dedicava una amplia atenció a l'estudi de les
cikncies naturals, sobretot a l'ensenyament secundari. Al Pla de 1845 quedaren desplagats en
favor d'un predomini de les humanístiques. En
els diferents Plans, l'estudi de la Gramitica Castellana i de la Geografia i la Histbria apareixen
com a configuradores de la conscikncia nacional
que, a mesura que la burgesia se sent més prop
de la consecució dels seus objectius polítics, intenta consolidar.
L'evident retrocés en el pla ideolbgic de la
concepció educativa de la burgesia espanyola,
amb la creixent intervenció pcr part de l'església
a les escoles públiques, l'abandó de l'estudi de
les cikncies físiques-naturals i el creixent paper
educatiu concedit a l'estudi de les humanitats, o
sigui, el caricter cada vegada més conservador
del sistema educatiu liberal, no impedeix que es
realitzin importants millores en el sistema educatiu, encara que aquestes s'oricntin sobretot
als nivells organitzatius i pedagbgics fonamentalment.
Al llarg dcl segle XIX l'impacte de l'obra
d'Enrico Pestalozzi contribuí a difondre per tota
Europa la preocupació per la renovació dels
mbodes pedagbgics i per una ensenyanqa activa
i no verbalista, en la qual el nin substituís els llibres per la seva experikncia personal. Forma
(dibuix i geometria), nombre (aritmktica) i nom
(llengua i vocabulari) eren pcr a Pestalozzi els
elements bisics de la intui'ció efectiva de les
coses: l'estudi de les cikncies, de la geometria,
de les matematiques, del dibuix i de la llengua,
passaren a ser ensenyances bbiques als centres
pestalozzians. Juntament amb aixb, el contacte
amb la natura, de clara arrel roussiana i fisiocrh-

tica, es convertí en un altre dels principis bhsics
de la nova pedagogia, que també es ve& impulsada en un sentit semblant --encara que accentuant la idea de la profunda unitat del realper l'obra de F. Frobel. Un i l'altre es troben a
la base del desenvolupament de la Heimatkunde, que tan gran impacte havia de tenir a la pedagogia de la geografia.
Als llibres de text de geografia publicats en
aquest període que estudiam, just troba 'el ressb
de les innovacions que es produeixen al camp
de les idees pedagbgiques. És cert que alguns
autors abandonen la tradicional forma d'exposició mitjangant preguntes i respostes, que solament condueixen a l'exercici de la membria, i
que altres comencen a donar impodncia a l'ús
dels mapes com a recurs didhctic. Perb aixb no
és més que una variant de l'ensenyament memorístic reforgada ara visualment. A més, a la
majoria de manuals de geografia, l'ordre d'exposició de la ma&ria comenCa per la geografia
general, seguit de l'estudi de la geografia física
majoriihiament i, en altres casos, de la descripció de palsos. Solament alguns autors, molt escassos, recomanen comengar l'estudi de la geografia pel coneixement de la propia regió.
Per altra banda, hem pogut constatar que
la renovació dels mbtodes de l'ensenyament de
la geografia, no es realitza a través dels autors
de llibres de text d'aquesta matbria, sinó que
són els pedagogs qui incorporen les innovacions
pedagbgiques aplicades ja a d'altres paisos en
l'ensenyament de la geografia. De totes maneres, aixb afecta, generalment, al nivell dknsenyament primari, que és on hi ha un major inter8s per adequar l'ensenyament al desenvolupament intelectual del nin.
La geografia és una de les matbries científiques que apareix de forma quasi invariable als
programes d'estudis elementals i secundaris, en
el moment en qub aquests cristal.litzen durant
la primera meitat del segle XIX. A la ment dels
legisladors aquesta matbria no havia perdut encara la seva tradicional vinculació amb I'astronomia, la gebdesia i les cibncies de la naturalesa, i podia complir, a més, un important paper
cultural, informant sobre els diversos paisos
dels globus, aixi com una funció ideolbgica, tot
contribu'int a difondre noticies sobre la nació i
la nova organitzaciódel territori.
A través de la geografia podien impartir-se
coneixements sobre el sistema de l'univers i la
posició del nostre planeta en aquest; sobre l'estructura física terrestre; sobre el clima i els elements biogeogrhfics; sobre l'organització de les
societats humanes i sobre les característiques
dels diferents paYsos de la terra. A més de les
funcions culturals i ideolbgiques específiques, la
geografia podia complir, a baix cost, la funció

de transmetre coneixements que eren desenvolupats per disciplines especialitzades, com i'astronomia, la geologia, l'economia i l'etnografia.
El pedagog Pablo Montesinos (1781-1847)
considera que l'ensenyarnent de la geografia pot
comengar des dels primers anys de parvulari, i
assenyala la necessitat d'aprendre a orientar-se
per indicar la posició correcta dels objectes i els
llocs; el mbtode més adequat per aixb 6s l'observació i l'experibncia. La representació grsica
constitueix el següent pas en aquest procés d'interiorització de nocions espacials. Pel tragat dels
mapes és necessari que el nin abans conegui
sobre el terreny la realitat que ha de representar. Com es pot comprovar, Montesinos utilitza
al seu Manual de Phrvds el mateix esquema seguit per Rousseau al llibre tercer de 1'Emile en
tractar de l'ensenyament de la geografia.
En realitzar aquestes transformacions sobre
el seu mbtode didActic, la geografia estava refor~antla seva prbpia situació dins la docbncia i
es convertia en una matkria adequada pels programes &ensenyament, en el mateix moment en
qub la intervenció estatal i la centralització administrativa comengava a fixar aquests programes i els convertia en texts legals a la major
part de pdisos europeus. La presbncia de la geografia a la docbncia fou a més reforgada amb els
programes de l'ensenyament secundari per la
tradicional unió de la geografia i la histbria, i
per l'interbs dels historiadors de donar un coneixement del teatre en el qual es desenvolupaven
els esdeveniments histbrics. I, naturalment,
també per l'interbs i el valor didictic del coneixement d'altres pdisos, coneixement que habitualment era donat a través de la geografia
A 1'Estat espanyol el pas de la geografia vareniana a una geografia cada cop més especial
(regional o política) no es dóna fins a les darreries de segle i se* com a conseqiibncia de la necesitat d'explotar les relacions colonials i comercials amb els pdisos sota el seu domini. Hi ha
plantejaments renovadors molt diiiats (Antillón,
Avendaño, Verdejo Páez) que no se senten indiferents a l'obra dels romhntics alemanys,
Humboldt i Ritter. Malgrat tot, succeeix simplement que, a l'igual que a altres pdisos europeus,
el discurs dominant de la cibncia geografica i la
seva expressió a l'ensenyament, segueix aferrat
a velles premises.
En línies generals, la geografia a Mallorca
segueix les pautes predominants a la resta de
1'Estat espanyol. Així, a grans trets, durant la
primera meitat de segle, podem fer incís sobre
la política educativa de la c<Sociedad Econ6mica
de Amigos del País>>,la labor pedagbgica de Jovellanos i la d'Antillh, aixi com l'obra descriptiva-estadística de Joaquín M'. Bover. Un precedent del desenvolupament diactic de la geog r ~ i aa Mallorca és el de Josep Desbrull y Boil

de Arcnos, el qual en cl seu llibre Mdfodo gcográfico ficil para la insírucción (1753), intcnta
aplicar una gcogral'ia descriptiva, on es dcmosua cl mode dc govcrn dc tots els pa'isos i les
scvcs qualitats.
A la scgona mcitat dcl scglc XIX hi ha un
intciit dc fcr arribar I'cnscnyamcnt al mhxim dc
població, a través dc 1'Inslitut Balcar (organisme públic dcpcncnt dc la Diputació Balcar) i dc
la Institució Mallorquina d'Enscnyamcnt. El
primer, 1'Institut Balcat, scri CI focus dc formacib dcls grans mcstrcs dc la Rcnaixcn~a i dcls
que més tard crcaricn 1'Escola Mercantil.
que mancra el scntit idcolbgic i didictic dc I'cnscnyamcnt secundari aquí a casa nostra durant
el segle XIX. Joscp LI. Pons i Gallarza, Rafel
Ballcstcr, Matcu Obrador, Miquel Porccl, Joan
Llopis i alguns altres s6n cls valors 1116s significalius i dctcrminants cn I'cnscnyamcnt dc la
geografia durant aqucst pcriodc. Simultiniamcnt i lligats a la prbpia dinimica d'aqucllcs
ducs institucions, cal rcsscnyar Ics aportacions o
disquisicions gcogrifiqucs rcalilzadcs pcr individus inlcrcssals cn la mal5riu; Pcrc d'A. Pcfia i
Nicolau, Balagucr Bosch i ja dc plc scglc Ics
col~laboracions dc Ribas dc Pina (miliur) al
butllcti dc la ccSocicdad Gcogrrifica dc Madrid))
i els arquitcctcs B. Calvct i G. Bcnn'assar.
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((La Sociedad Econbrnica Mallorquina
de Amigos del Paisw

La histbria modcrna dc I'cducació mallorquina sorgcix dc Ics rcalilzacions nascudes al si
dc la ccSocicdad Economica Mallorquina dc
Amigos dcl Pais)). Ballcstcr afirma quc I'cnscnyalncnt públic modcrn no aparcix a Mallorca
fins cl dia dcl triomS dcl sislcma rcprcscnlaliu al
1835 (Ballcstcr, 1904). Lcs prclcnsions dc la
ccSocicdad EconÓmica>)pcr tal de transformar la
situació dc privilegi, quc suposava I'accds als
ccnbcs culturals dc I'illa i cl d'cstcndrc Ics
novcs prlictiqucs agricolcs industrials, Ccrcn quc
la cesocicdad Ilusuada Mallorquina), cs nlarci~
una política educativa dc carhctcr social cluc
culmi~larh amb la crcació dc 1'Institul Balcar.
Malgrat tot, I'intcrCs quc la ccSocicdad)) mosui
cap a I'cducació s'cspccifica, moll mes, cn Ics
scvcs prctcnsions dc millorar la qualilal dc I'cnscnyamcnt.
La cesocicdad EconBmica Mallorquina dc
Amigos dcl País)), abans dc prcocupx-SC dc
I'cnscnyamcnt supcrior o sccundari, s'intcrcssi
pcl dcscnvolupamcnt dc I'cnscnyamcnt primari
quc, cncara que Ics cscolcs funcionassin dcs dc
tcmps inmcmorials als convcnts, es trobava cn
un gran cstat dc postració.
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L'ensenyament de la geografia
a ]'Institut Balear
Corn cluc la Univcrsiti~t Lul.liana scguia
fidcl al scu classicisme, cs va intuir la ncccssi~lt
de crcar un ccnuc dc nivcll rnitjh quc cstcnguds
la cultura al major nombrc possiblc dc pcrsoncs. La intcrvcnció dc Jovcllanos fou providcncia1 ja que concrctii Ics prctcnsions dcls
I1.lustrau mallorquins. Fruit dc la ccS(xic(iad
Econ6mica Mallorcluina)) i dc Jovcllanos és
1'InstitutBalcar.
La política cducativa dc la c<Socicdad Economica)) cs podria rcsumir cn un intcnt dc dcmocratiizar I'cnscnyamcnt i, pcr tant, la cultura. L'institut impland una nova normativa pcdagbgica a I'illa i un nou conccptc (j'cscola, cluc
pcr primcr cop cs duia a tcrmc. L'institut possibiliti~ una dini~mica social amb aircs reformadors, una clapa cultural bisica cn cl dcscnvoluparncnt cspiritui~l i idcolbgic dc tot un poblc, i
i n ~ o d u i una prictica pcdagbgica cluc sclnprc
triomfi pcl valor hunii dels scus professors i pcr
la capacitat formadora quc sclnprc dcmosuh
tcnir cl ccnuc.
La ciCncia gcogrilica cn cl contcxt pcdagbgic dc ]'Institut Balcar csth associada a la clitc-

dra docent de Joscp Lluís Pons i Gallarza, del
qual parlarem més endavant. Malgrat els avenCOS pcdagbgics que cs recolleixen a I'institut, la
geogrdia se scgucix ensenyant en base a postulats tradicionals, a partir de la divisió clissica
entre astronbmica, física i política. Així mateix
s'empravcn lli bres de cariclcr tradicional (els
casos dcls texts de Juan Corlada i el de Patricio
Palacio).
Prhcticamcnt al llarg de la scva cxisttncia a
I'institut, la gcogrdia tingué una continu'ilat
més o menys normal a la doctncia. Al principi,
no obstant aixb, la disciplina alterni una sCrie
dc vcgadcs amb la histbria i dcsprés amb l'astronomia i topografia. A partir dc 1861 --que es
quan s'incorpora a la tasca doccnt, Pons i Gallarza- la gcografia cs lligaria amb la histbria.
Scnsc cap vinclc, més quc cl d'havcr eslat
alumne dc I'institut, cns uobam amb la figura
de Pcre d'AIchnlara Pcña i Nicolau, qui cnuc
altrcs coses fou dmincant dcl Cos d'Obrcs Públiclucs i mestre d'obrcs militars cnue 1854 i
1880, a més dc compaginar Ics activitats d'arquitcctc i d'cnginycr. Si valuosa és la scva aportació en el tcrrcny d'ordcnació urbanislica, també
ho s6n una sEric d'articlcs quc publica cn una
revisla mallorquina sobre la gcografia a Balcars.
L'objcctc d'aqucsla sCric d'articlcs és dcstacar l'obra quc va dur a tcrmc Carlos Ibliñcz
Ibdñcz (1 87 1) sobre la Dcscripci6n Gcodc'sica
dc las Islas Balcares, obra cluc pcrrncuia tenir
una amplia bibliogralia sobrc cl Mapa Topogrifico N~~cional,
i dcl qual Rafcl Ballcslcr crilicarh
el rctard cn la scva conSccci6.
D'cnuada, pcrb, analilza dcs dc la pcrspcctiva histbrica I'cvoluci6 dc la gcografia a Mallorca fins al scu tcnips. Afirma quc l'cstudi dc la
gcografia és l'cstudi dc la dcscripci6 dc la tcrra i
que aquesta tcnd6ncia es rclnunta a l'antiguitat
amb Hcrodot, Esuabó, Eratbstcncs, Ptolomcu i
d'alucs. Aqucsla citncia durant cl crislianismc
obtingué pocs avcnGos, i durant l'cdat mitjana a
Mallorca pcr ncccssitat hi ha una rcsposla a la
tasca dc la cartogral'ia pcr a la navcgaci6. SC
ccnua en aqucsta Cpoca --prbpia
dc 1'Escola
Mullorcluina- i en Sa un rcpis; lot scguit, i de
rcbot, cnurncra Ics aportacions cn aclucst camp
dc la cartografia cluc es fiu a Mallorca en els seglcs XVII, XVIII i XIX Sins al conlcnGamcnt dc
I'claboració dc l'obra dc C. Ibiñcz.

I

Escolcs
Ni~utica
Nhutica
Mercantil
Normal
Colncr~

Hem de destacar que, durant aquests anys,
la cartografia es desvincula de la geogr+ia per
convertir-se en cihcia experimental. Es per
aquest motiu que els avenCos durant I'kpoca són
molts i importants. La geografia, doncs, es desfar2 de la seva germana segona -la primera és
la hisdria- i pcrdra cada cop més el seu caractec matematic i astronbmic.
La geografia en temps de la Institució
Mallorquina d'Ensenyament
Al darrer tec$ del segle XIX ens trobam
amb el movimcnt regcncracionista, vinculat a la
<<InstituciÓnLibrc de Enscñanza de Madrid,). A
Ics illcs, la scva corresponent vcrsió scrB la Institució Mallorquina d7Enscnyamcnt, fundada
pcr Alexandre Rosselló, Mateu Obrador i Joscp
Otcro. Pcrb l'origcn de la inslitució s'ha de ccrcar en la creació de 1'Escola Mercantil. L'objec-~
tiu de I'escola era el de crear un centre que consolidis el pas d'una Mallorca agrícola a una socictat industrial, comcrcial i mercantil. La gcogralla formava part dcl conjunt d'assignaturcs
que s'cnscnyavcn i Matcu Obrador n'era el seu
professor.
Un aspccte il.lustratiu de l'cstat conceptual
de la gcografia a Mallorca es pot comprovar si
comparen el programa de geografia que s'enscnyava a 1'Escola Mcrcantil, a la Normal, a
1'Escola dc Comcr~i a la de Nhutica, de la matcixa Epoca. Els programcs dc I'assignalura de
gcogralia prcscntavcn un tcmari, sinó igual, alIncnys scmblant en la distribució conceptual.
Ara bé, d'un programa de caractec descriptiu i
polític -el cas dc 1'Escola Mcrcantil- es podia
passar a una gcografia dc tractament tradicional, com cra el cas dc 1'Escola Normal. L'enfocamcnt didhctic, no mctodolbgic, pot tcnir un
uaclamcnt propi de citncics asuonbmiques,
com el cas dc 1'Escola dc Niutica, on ensenyava
Dibuix Nriuhc, Gcografia i Cornplcrncnfs de
Gcografia
A finals dcl scglc XIX i a principis dcl XX
cns uoba~n amb cn Miquel Porcel. Postinstitucionalista, renovador en els mCtodcs cducalius i radical en cls seus plantcjamcnts regionalislcs. lnspiral cn cl rnt~odc Frobclia, concebcp la gcogral'ia com la dcscripcid dc la tcrra.

Anys

Professor

Divisiógcografia

1870-80
1890-1900
1880-90
1890-1900
1890-1900

Pons
Llopis
Obrador
Llopis
Llopis

Tradicional
Tradicional
Tradicional
Tradicional
Tradicional

Tractarncntdidhctic
Cartogrhfic
CartogrXic
Forn. Mercantil
Tradicional
For. Comercial

,,

isla de Mallorca a fines del siglo XViii y en la
actualidad editada el 1932. Aquesta mateixa
conferkncia es publica en un fullet de la Gukdia Civil sota el títol de Problemas de Geogrdia
Humana aplicados como ejemplo a la isla de
Mallorca
Ribas de Pina intenta fer una aproximacid
geogrhfica a la localitzaci6 de l'hhbitat rural a
Mallorca, que segons ell, és un dels camps que
més interks aixequen dins geografia humana. El
vessant metodolbgic és de clara influbncia regional, i així afirma que a Espanya hi ha alguns
treballs molt valuosos de carhcter local i regional. Aquest intent de Ribas s'inclou globalment
en el nou context regional predominant del moment.
En definitiva, podem concloure aquesta

Acceptava la concepci6 de la cihssica divisi6 de la geografia en astronbmica, física i política. No obstant aixb, i analitzant la seva obra
didhctica, Porcel d6na poca imporhcia a la
geografia astronbmica -tot i que ocupa el primer lloc de la distribuci6 en els seus texts-. La
seva imporhcia, perb, radica en el fet de la incorporaci6 de dibuixos propis de figures físiques, fenbmens geolbgics, paisatges, fenbmens
climatolbgics, ,etc., mapamundis destinats a l'ds
dels infants i que desperten en elis la percepci6,
la motivaci6 i la inquietud cap a la localitzaci6
espacial.
Ja al segle XX hem de fer incís en Miguel
Ribas de Pina, militar d'artilleria, que publica
una conferkncia llegida a la c<SociedadGeográfica de Madrid>>titulada El Hábitat mal en la
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Leictura y eecritura
Catecismo e Historia Sa rada
Elementos y ejercicios
AritmCtica
Eiementos y cjercicioa de Geometria
L)oe cursos de Len a Latina y castellana.
Curso especial de c n g u a castellana
.
Dos cursos de Griego y Latin
Ret6rica y Po6tica.
.
Estudios superiores de latín y principios de Literatura.
Literatura
.
Grograila e Historia, en dos m o s
.
Historia de Espaila
. .
Historia anti a
Historia de
~ d a b~ i d i ; y ~ d a dModerna
Aritm6ticayklgebra.
Geometria y,Tngunometria
.
AritmCtica, Algebra y nociones de Geometria
Fíaica y Quimlca
Química general
.
,
Química aplicada
.
. .
Mecinica lndustr~al
.
Hlatoria natural
'. .
Fiaiología e Hi@e
Peicología,L6gca
&ica.
Curso especial de T ~ g i c a
.
.
B~ulogía y Et~ca
.
Cosmologia.
.
Agricultura.
.
.
Tupografía.
.
.
Ar~tmCtica mercantil
Eatetica e Ilistoria del arte
Elementos de Agricultura, Industria y. Comercio
Elementos de Derecho y de Derecho civil español.
Elementos de Dererho política, administrativa y crimiqal.
k n g u a francesa
Lengua inglesa.
Total de 10s matriculados
Tutalalumnos.
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170
280

107

148

56
37
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157
I
55

50
47

37

21

35

I

127
98
145
167

132
119.
75
171

168
147
95
251

107
100
78
171

70
24

94
41
12
157

154

'2
/
172

163

82

69
31

1
1

2

42

30

18

32

18

6
8
2

4

148
9
1.210
280

39
4
1.014
289

1

1

2
1.022
232

453

4ú4

211

189

188
29

138
6
45
57

83

104

55

59
78

588
66

16
12
175

78
50

74
52

87
56

89

22

40

48

49

68

2

2
3

401

2
3
43
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2
3
59

2
2
15

56

25

32

37

49

205

191

65

55

57
78

34

27

1

10
4
3
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232
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2
1

72
6
3
4
120
123
140
2O

1

13

9

:1

51
1

32

I

15

11

11

9
8

9
5

4

4
9
10

1
47
1

102

35

51
1

53
6
5
4
34
9
7
5
5
6
3
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1.106
341

1.110
355

1.381
395

1.252
404

1.292
462

1.388

1.870
499

síntesi tot ressaltant que s6n poques les aportacions geogrhfiques al marge de les que vaiorhrem tot seguit. Dificticament, hi hagut una renovaci6 constant que molt sovint ha topat amb
les fortes estructures caciquils de l'aparell estatal, donat que aquestes noves concepcions pedagbgiques anaren quasi sempre associades amb la
burgesia progressista, que intentava d'alguna
forma introduir-les dins l'ensenyament en generai.
El contingut dels llibres de text

En qualsevol període de la histbria, els llibres de text sobre geografia han servit per denotar l'esperit pedagbgic del moment i aportar característiques .prbpies de la imatge que es d6na
de 1'Estat espanyol i a vegades també de les
illes.
Imatge de l'endarreriment econbmic. Una
anhlisi general a tots els texts observats ens
d6na que la imatge d'Espanya referent a tot el
relacionat amb la riquesa agritria, la produccid
industrial o el comerg., és la d'un retard econbmic exagerat. L'explicita referbncia a l'informe
Jovellanos que sintetitza, el 1795, l'implia reflexi6 de les ccsociedades Económicas de Amigos
del País, sobre l'estat de l'explotaci6 agrícola
d'Espanya i on exposa magistralment les indicacions del lliberalisme económic per sortir de la
crisi.
El carhcter dels espanyols (i mallorquins).
De les obres geogrhfiques publicades a la primera meitat de segle XIX, un dels estereotips més
repetits és el del carhcter dels espanyols. El carhcter dels naturals crida I'atenció perqub és una
mostra de la imbricaci6 de la geografia en el paradigma del determinisme físic que es percep
durant més de mig segle. Al diccionari de Pascua1 Madoz llegim xels habitants de les illes Balears estaven condicionats pel clima, el fet insular, fet que i n f l d en el comportament social
dels habitants,. Hemández Sanz al seu Compendio de Geografia e Historia de la isla de Menorca, justifica el carhcter humanitari dels menorquins, en el nombre i la bondat dels establiments benbfics de l'illa i & les societats de socors que hi funcionen. La majoria dels llibres de
text de geografia que hem revisat participen d'aquesta concepció ambientalista que invita a discussions sobre els trets genbrics dels espanyols.
D'alm banda, s'ha de acceptar que l'existbncia d'un retrat -ideal dels espanyols difús a
milers de llibres de text- deguC influir en la
conformació i difusi6 d'un determinat model
ideal d7c<espanyob.Com diu Capel (1983), s'ha
de destacar entre les caracteristiques dels estereotips la seva uniformitat, la favorabilitat, el
seu cadcter reivindicatiu i la irrefutabilitat.

Contrasts regionals A través dels llibres de
text s'obsema també una clara imatge de la diversitat del territori, del medi físic, i tambC cultural, económica i social. Fent una anhlisi rapida podem definir alguns dels contrasts regionals; a una Castella de clima ccseco y saludable>>,
de bona fertilitat de sbl, perb d'una baixa puixang.a demogrifica, econbmica i una tristor d'un
paisatge sense ombres, s'oposa una Catalunya
que ofereix ccluces y sombras. Es el Meditenineon. Davant una Catalunya industriosa i opulenta s'oposa una Galícia subdesenvolupada,
pobra i de forta emigració. I aixi d'aquesta manera.
t

COMPENDIO
DL

GEOGRAF~A
t HISTORIA
,

"E

LA

ISLA DE MENORCA
I

POC

FRANCISCO HERNANDEZ SANZ.

c. de I., R. u R n. de I, H,,IO,,.

de ae~!.,nfttsde s." rcrnando

b O E
OBRA PREMIADA
.or rl AtEIIco Ctcnl#llco,L L ~ C I ~Y Ti\rl#Sl1cD
~ < # dc Xmhbn
en t l t o n i u r s o publico dc IW6

t ,lu,,,~d"c"n",.no.

I

Id,h",o.o.lpin.Ie'd~l"ulor

Lema. Salve

I
MAKON

1908
--

.

JOSEP LLUÍS PONS I GALLARZA

Un dels personatges més significatius en la
consolidaci6 de la cibncia geogrifica a Mallorca,
sobretot en el vessant de l'ensenyament, ha
estat Josep Lluís Pons i Gallarza (1823-1894).
No obstant la seva professib, ha estat recordat
com un escriptor vinculat al grup de poetes romhtics de Mallorca; aixi participh en el moviment de la Renaixenga (T. Aguiló, B. Ferrh, M.
de 10s Herreros, Pere d'A. PeAa...) i en la formaci6 del moviment institucionalista (Mateu
Obrador, Alexandre Rosselló).
Com a gedgraf, Pons demostra tenir una
base i uns coneixements adequadament actualitzats. Incorpora al coneixement de la cibncia
geogr5fica -i histbrica- visions pedagbgiques
modernes respecte a l'status general de coneixement del país en aquells moments. Ara bé,
aquest aveng., quant a visions pedagbgiques modemes, contrasta amb els escassos coneixements
a
metodolbgics sobre la disciplina g e ~ g r ~ cque
posse'ia el nostre personatge.

Pons i Gallarza s'havia format en un moment histbric en quk el desenvolupament de la
geografia a Espanya estava en crisi. En el periode de formació acadkmica de Pons i Gallarza, la
geografia era relegada a un pla secundari, i predominaven a Espanya obres de caracter descriptiu i enciclopedista, per altra banda, les obres
de Ritter i Humboldt encara es comeqaven a
publicar, fet que afavoria un clima de geografia
fidel a motlles antics.
Els llibres de text sobre els quals Pons inic a la seva escolarització eren, per al nivell bbic
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o primari, el de Ramón Vila i el de Carlos Carreras, obres que són similars de contingut a les
que anys més tard publicaria el propi Pons. A
l'ensenyament secundari i universitari es forma
amb l'obra de Mas y Casas, Verdejo Páez i Antillón. Dirigides a distints nivells d'ensenyament, les obres d'aquests autors eren fonamentalment de tradició vareniana, malgrat conkixer
l'obra dels gehgrafs alemanys.
Pons i Gallarza coneixera l'obra de Humboldt i Ritter indirectament, a través d'alues
autors, mentre que llegirh L'Origen de les Espb-
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cies de C. Darwin. Aquest coneixement dels
grans cientifics alemanys no es trasliadara a les
seves obres, fet que s'interpreta com: a) la seva
disposició essencial d'ensenyar geografia i no interpretar-la i b) que una interpretació de l'obra
dels gebgrafs alcmanys seria necesshria a les Escoles Superiors i a la Universitat i, per tant, suposaria un coneixement de la seva obra. Entre
aquestes dues suposicions ens decantam per la
primera, i creim, per altra banda, que res d'aixb
no preocuparia a la societat illenca. En realitat,
crcim que Pons era un pcdagog que es dcdicava
a l'ensenyament de la geografia i historia a 171nstitut Balear i a 1'Escola de Nhutica.
Quina geografia concebia Pons i Gallarza?
Al treball d'investigació Ciencia para la
Burguesia (1983), H. Cape1 fa una valoració i
una recopilació de les definicions que es poden
trobar als llibres de text entre 1800-1857. La característica mQ comuna és la que defineix etimologicament la geografia com a la ciencia que
cstudia la descripció de la terra. La definició
que en fa Pons no surt del normal, i així afirma
que la gcografia «és la ciencia que dcscriu la superficie de la terra, o. sia el conjunt de veritats
concgudes mitjancant viatges, obscrvacions i estudis rclatius a la naturalcsa i distribució cxterior del globus terrestre)). Una definició d'aqucst tipus obliga a reflexionar sobre la iníluencia que sobre tots els autors han exercit les ciencies de la natura sobrc la geografia durant quasi
bé tot el scgle XIX.
La gcografia, perb, per entendre's, ha de
tcnir una relació i/o vinculació amb altres ciencics (geologia, sociologia...). Aquesta afirmació
obceix a la utilitat que ofercix la disciplina.
Així, la utilitat de la geografia, scgons Pons i
Gallarza, es resumeix en: a) és base d'cstudis
histbrics i estadístics (aquí es nota la importancia exercida per les obres dc carictcr enciclopedista citades anteriorment); b) es dirigeix i
il.lustra en els viatges i reemplaca en ccrta manera el profitós plaer; c) és indispensable pcr al
concixement complet de les ciencics naturals
com polítiques i d) és la guia de I'AdministraciÓ
pública i dc les rclacions internacionals (aquí es
pot cntcndre l'ús que hom pot fcr de la geografia com cina política i de control dc la socictat).
Objecte i divisions de la geografia
Segons Pons i Gallarza la gcografia té un
clar objectc: enumerar i cxposar les circumstancies exteriors que caracteritzcn la tcrra i les divcrses rcgions de la terra en que naturalment o
convcncionalmcnt es divideix. Es evident que

aquesta afirmació va associada amb les corresponents divisions que fa Pons de la geografía; és
a dir, l'objecte prioritari de la disciplina és el de
distingir les 3 grans divisions de la geografia. La
divisió que en fa Pons, és la següent:
- Geografia astronbmica, que estudia la
terra com un dels planetes del Sistema Solar.
En aquest tipus de geografia matematica -tot i
que som al darrer quart de segle- encara fa
menció del «clima astronbmic» davant el «clima
físic».
- Geografia física, que és la que dóna a
coneixer I'estructura exterior del nostre globus i
que es divideix a la vegada en branques com l'orografia, la hidrografia i la climatologia.
- Geografia política, o l'enumeració de les
divisions convencionals de la superfície terrestre
i les institucions característiquesdcls estats.
Missatge didactic de l'obra geografica
de Pons i Gallarza
El conjunt dels gebgrafs que analitzam per
separat al present treball, tots coincideixen a
ensenyar d'aquí (l'espai territorial conegut) a
allh (I'espai desconegut), conseqüencia de la
seva preocupació cap a les qüestions didhctiques
referides al moviment rcgeneracionista (Ballester) o al de la Institució Mallorquina dyEnscnyament (Obrador).
Pons i Gallarza el més antic dels gebgrafs
mallorquins analitzats, estigué vinculat al movimcnt de la Rcnaixenca i observa direclamcnt la
puixanca de la Institució Mallorquina d'Ensenyament; ambós fcts es manifestavcn a la seva
tasca docent a 1'Institut Balear. Aqucsta situaci6 s'interpretava en I'ensenyament dc la geografia des de dos punts de vista socialii~entimportants:
1. La tasca docent de Pons i Gallarza era
digne de menció. Els seus alurnnes g:iudicn
d'una sensació educadora d'enveja pels alues
professors, i així es reflecteix en un passatgc de
l'obra de Miquel dels Sants Oliver: «Motlcl de
paraula pedagogica, insinuant, fcta per LI la iniciació i per despertar a l'hima dcls scus deixeblcs les vocacions latents, les curiositats arnagades». Didhcticament, la feina dc Pons i Gallarza
era importantissima, i així es rcflectcix en les
sevcs enscnyances: els seus a l h n e s escollien
temes del programa i els desenvolupaven per escrit, dcspcr~int en ells I'esperit d'investigació;
quan l'alumnc havia acabat el treball, el llegia a
classe i la rcbta podien fer-li objcccions. D'altra
banda en la scva tasca docent hi havia un intent
de fer pcdagogia del medi; a través de 171nstitut
Balear la sociciat il.lustrada de Mallorca proposaven l'amor a la propia cultura. En el scu programa de geografia proposava activitats diverscs
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com excursions per conbixer el medi, compilacions d'herbaris i a més feia ús de recursos didhctics de qub disposava l'institut, com el laboratori de meteorologia.
2. El segon punt de vista esta relacionat
amb un fet determinat i és conseqiibncia de l'ensenyament del medi. El tbpic <<noes pot estimar
el I'aís sin6 se'l coneix>>pot ser a través de l'ensen:yament un ccslogan>)de matis geopolític, és a
dir, despertar a través del c~neixementdel medi
del propi país una conscibncia nacional. Aquest
fenomen reconegut a Alemanya i a altres indrets podia ser trambs mitjan~ant diferents assignatures (ia literatura, la histbria, l'agricultura), de les quals la geografia n'era la millor
arma.
En definitiva, a l'obra de Pons i Gallarza
no hi ha cap plantejament tedric sobre la histbria i el mktode de la disciplina, i sí, en canvi, un
plantejament modem del seu ensenyament.
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A Mallorca i a tot 1'Estat espanyol són poques les investigacions sobre metodologia geogrhfica. No succeeix aixi al camp de l'ensenyament ja que a Mallorca hi ha una eclossió de
gebgrafs dedicats al tema. Mateu Obrador n'és
un clar exponent, no ja per la seva tasca educativo-.dicictica, sinó pel fet de contribuir a la consolidació de l'ensenyament de la geografia a les
Escoles Superiors.
Mateu Obrador i Bennbsar (1853-1909),
alumne de 171nstitutBalear, es formi a 1'Escola
de Magisteri; la seva base geogrifica la va adquirir en el seu c h e c de professor auxiliar al
mateix Institut Balear i a 1'Escola Mercantil. Un
altre aspecte que segurament determini la seva
preferbncia cap a la geografia va ser la de ser secretari de 1'Arxiduc Lluís Salvador d7Austria, i
al rna,teix temps tutor de l'educaci6 dels seus
fills. Es de suposar que la tasca emprenidora de
1'Arxiduc i el caricter antropogeograficohistbric de l'obra que portava a terme, influencih Obrador en la seva preferEncia cap a la geografia i la histbria.
Juntament amb Alexandre Rossell6 i Josep
Otero foren cofundadors de 1'Escola Mercantil
de Mallorca. Qntre els objectius de la creació de
l'escola hi havia el d'ampliar el cercle d'ensenyances, tot creant noves citedres, comercials
primer i després referents a distintes matkries i
professions, i contribuir al fet que es plantejis a
Mallorca el primer ensenyament racional i científic.
La geogrsia que ensenyava Obrador tenia
la finalitat de potenciar el coneixement sobre les
relacions codercials i eis transports entre yaxsos. Aquesta geografia que Obrador exposava

tenia un component basicament descriptiu i polític, si bé no es prescindia del carhcter físic i
cosmografic, que anys enrera ocupava la totalitat dels temaris de les matkries. Obrador associava la geografia a la histbria, i així s'ensenyaria a partir de 1884, quan 1'Escola Mercantil comen@ a anomenar-se Instituci6 Mallorquina
&Ensenyament.
Per a Obrador l'ensenyament del coneixement de la geografia tenia una clara finalitat: a
les escoles primiries i secundhries es tracta
d'ensenyar a partir de l'entom immediat fins
arribar a la unitat mixima d'espai, o sia, dur
l'infant del que és conegut al que és desconegut,
del que es pot veure realment al que cal conbixer per representacions. Aixi es fa desaparkixer
tot esfor$ d'abstracci6 tot educant la relaci6 espacial. A les escoles superiors es tracta de respondre a les necessitats comercials de l'incipient
capitalisme i aquí la geografia complia una tasca
associada a l'estratbgia política del govern.
Podem argumentar que a través de les escoles
superiors (la Mercantil, la de Comeq), la geografia exercia un paper de servei al país i de
gran trascendkncia política.
D'acord amb el que s'ha afirmat no és difícil veure que Mateu Obrador plantejava l'estudi
i l'ensenyament de la geografia en base a dos
punts de vista:
a) per una banda la geografia com una de les
matkries que han de servir a la regeneraci6 nacional; és a dir, per formar individus amb una
visió més racional i científica, i
b) l'ús que ofereix la geografia per al coneixement de paisos estrangers, i amb la qual es
poden aconseguir relacions colonials i comercials.

JOAN LLOPIS I GALVEZ
Llicenciat per la Facultat de Filosofia i Lletres de Madrid, individu vitalici de la c<Sociedad
Geográfica de Madrid,,; catedrhtic, per oposició, de geogrdia i d'histbria als instituts de
Baeza i Pontevedra, i finalment al de Palma.
Aixi mateix exercí el c h e c de professor de
geografia a distintes institucions docents mallorquines i de forma quasi simulhia: aixi el curs
1902-03 complia la tasca docent a 1'Escola Normal i també a la de Niutica, on s'impartien una
skrie de disciplines relacionades amb la geografia. Serh per aquesta diversitat de matkries que
impartia pel que Llopis és interés del nostre treball.
D'entrada, els llibres de text publicats de
Joan Llopis presenten la mateixa singladura que
la de la tbnica dominant a Espanya. L'exemple
que presentam en el treball justifica almenys la
concepci6 que tenia Llopis de la geografia, on
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encara accepta la idea de la geografia general
(física i astronbmica) i la política, o sia, descripci6 de pdisos.
Llopis de vegades incorpora a la divisió de
la geografia una quarta classificació (Llopis,
1901). la descriptiva, que <ces aquella que da a
conocer una parte del mundo, naciondidad o
provincia de la misma, estudiándola desde el
punto de vista astron6mic0, fisico y poííticox
Metodolbgicarnent, Llopis entkn la geografia
com una vertadera cibncia que ccforma part de la
cibncia de la terra> i el seu objecte és la descripció de la terra.
D'altra banda, Llopis entén el concepte de
geografia en postulats basats majoritlrriament
en l'escola francesa. A l'igual que Ballester,
Llopis viatja a Fran~ai coneix molta geografia
de viatges (Cortambert, D'Anville, etc.). En
certa manera, l'obra dels dos primers influencia
la majoria dels gehgrafs espanyols, fet que facilitarh que a 1'Estat espanyol i a Mallorca es publiquin obres que són considerades plagis d'obres d'autors francesos.
Metodolbgicament la geografia que ensenya Llopis és una manera més d'emfatitzar en la
concepció vareniana de la geografia. La geografia especial no rep molta d'impomcia en contra del que succeix amb la general. Si haguéssim
de fer una valoració o anhíisi comparativa entre
la geografia de Varenius i la de Llopis, objectivament, segueixen les mateixes pautes, si bé a
l'obra de Llopis hi ha un enfocament del corrent
naturalista, predominant del moment (no hem
d'oblidar que la influbncia de l'obra de Humboldt i Darwin condicionaran a Europa el saber
científic); així com d'un interks per les qiiestions derivades d'una geografia tkcnica i comercial, conseqiikncia de la seva tasca docent en
formar a les escoles on treballava.
Llopis incorpora a alguna de les seves obres
publicades (la majoria, obres de carhcter diactic) referbncies bibliografiques d'autors contemporanis per aclarir informacions confuses pel
lector. Aixi, per justificar exemples del tipus de
geografia física, utilitza com a referbncia el Cosmos de Humboldt; per il-lustrar el cas concret
de les illes Balears es remet a l'obra de Vivien
de Saint Martin.
RAFEL BALLESTER I CASTELL

Tot i haver passat bona part de la seva vida
a la península, Rafel Ballester és considerat el
representant més clar i interessat en el desenvolupament de la cibncia geogrhfica .a Mallorca.
La seva influkncia és més important, perb, en el
terreny de l'ensenyament. Sobre l'anilisi de la
seva obra cal fer referkncia a l'article d'A.
Colom Un regemcionista mallorquí: Rafel Ba-

iiester i l'ensenyament de la geografa publicat a
Trabajos de G e o M a , (no 37). En aquest article, A. Colom intenta resumir les aportacions
pedagdgiques que du a terme Ballester al llarg de
la seva investigaci6 didhctica i metodolbgica. És
per aixb, que en un intent de no reincidir en el
missatge pedagdgic de l'obra de Ballester, nosaltres centrkem l'enfocament més en les seves
aportacions metodolbgiquesque no didhctiques.
De principi l'obra publicada de Rafel Ballester és estensa i abra~ael terreny didhctic i el
metodolbgic. Les aportacions més rigoroses en
el camp de la Didhctica de la Geografia són representades per 1'Estudio sobre la enseilanza de
la Geografia (Palma, 1901), i per la Geografia e
Hstona de Espaila (Tarragona, 1934). En el
camp de la metodologia, la seva tesi doctoral
hvestigaciones sobre metodologia geográtiica
representa el mkim ressb en el camp de la investigació geogrhfica obtingut a les illes al llarg
del segle XIX i del XX.
Malgrat la formació rebuda a la Universitat, Ballester ben aviat ens sorprkn amb un diferent tractament que fa de la histbria i de la geografia. En efecte, dins el camp de la histbria,
Ballester se'ns mostra com un investigador interessat a ampliar el camp de coneixement de la
seva matkria. En canvi, en el camp de la geo- .
grafia, la seva tasca no és d'arnpliació, d'aportació de noves dades, sinó que es dedica, en tot
cas, a la reflexió conceptual i teorktica de la
prbpia cibncia geogrifica, i, conseqüentment, a
la metodologia que 'li és prbpia. Ballester, per
arribar a la metodologia didhctica de la geografia, hagué de fer una anilisi conceptual de la
cikncia. En aquesta direcció, la seva tesi doctoral, Investigaciones sobre metodologia geogrflica, és l'expressió mhima de la seva anhlisi conceptual sobre la geografia; la resta d'obres escauen en el terreny de la metodologia diditctica,
i, com diu Colom, <<maiel pensament didiictic a
Mallorca -si exceptuam a Mateu Obrador- no
arriba a nivells tan seriosos i encomiables com
els que proposa el nostre autorn.
D'altra banda Ballester ens demostra, a
través de les seves reflexions conceptuals, que
ben aviat es tornara un detractor de la vella metodologia didiictica de la geografia. Aixi, a f m a
que <<aquestarutinkia classificació de la cikncia
geogrhfica en geografia astronbmica, física i política no és més que el d'una tradició invertebrada, que, per altra part, condueix a lamentables
errors científics, amén de la seva escassissima
utilitat en l'aplicació dels coneixements>>.Un
altre aspecte a considerar és el de la seva ripida
adaptació a la continua renovació científica que
la geografia adquireix en altres moments.

Rafel Ballester i els geografs alemanys
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Malgrat Ballester consideri Alemanya com
el lloc on es desenvolupi3 la geografia com a
cibncia, i, per tant, el focus d'on procedeixen
tots els elements renovadors de la geografia als
altres indrets, dedicarh les seves obres diactiques a l'estudi de la geografia a Fran~a(sobretot, a partir de la reforma de Levasseur I'any
1872). No obstant aixb, Ballester desenvolupa a
la seva tesi les aportacions de A. Von Humboldt i de K. Ritter.
En contra del que es pugui pensar, el nostre personatge no analitza l'aportació de Humbolt, sinó que es limita a destacar fites importants del ,prestigi que va adquirir el mateix
Humbolt. Es a dir, a part de reconbixer la validesa de les seves observacions terrestres i marítimes i de consagrar una geografia física, formulades al Cosmos, Ballester afirma que aquell fou
el creador de la geografia comparada i el descobridor de K. Ritter, el qual havia de completar i
sintetitzar la feina del seu predecessor, que a
més havia fundat la chtedra de geografia, pel
que considerava el seu deixeble. Serh, perb,
amb K. Ritter que Ballester establirh i conduiri
les aportacionsdel gran mestre.
Ballester és conscient del carhcter acadkmic
de Ritter, perb, així i tot, insisteix en el fet que
sino fos pels mktodes de procedir, la cikncia
geogrhfica no hauria pogut elevar-se a la concepció de disciplina científica. A través de passatges escollits de l'obra ritteriana, Ballester
planteja la revolució que havia d'aportar el professor de Berlin, tot i que en cap moment no
empra el concepte determinisme, perb si una
relació derivada de les condicions físiques del
medi, per definir aquest vessant de caire- ambientalista de la seva obra, producte de les tesis
del segle XVIII.
Segons Ballester, l'objectiu principal de
Ritter era analitzar les relacions entre el medi
físic i la vida humana. No obstant aixb, Ballester Cs conseqüent que Ritter tingué els seus crítics i detractors: per una banda, l'haver htroduit l'element religiós o teijlogic en la discussió
dels fets purament científics, en lloc de recolzarse en la geologia, o sia en el coneixement precís
de les lleis que presideixen en la formació de la
crosta terrestre. El segon argument, conseqiibncia de l'anterior, era que retreien a Ritter el que
la geografia havia de recolzar-se sobre la gedogia, a la qual cosa Ritter afirmava que <<lageografia no podia prescindir de l'element histbric
si volia ser la noció real de la terra i no una abstracm.
Per altre costat, Ballester agraeix, perb, el
triomf de la tradició histbrica que c r d sobre el
corrent de caire geogrhfic-geolbgic. Aquest
triomf sembla assegurat, afirma Ballester

(1908), i en benefici de la independbncia de la
geogrdia. Per Últim, Ballester hered de Ritter
alguns aspectes derivats de la seva concepció didhctica de la geografia, dels quals en fa referkncia en alguns passatges de la seva obra (1901).
Ballester també entra en detall en l'aportació de F. Ratzel, el qual 6s partidari que la geografia estigui més vinculada a les cibncies naturals (Ballester, 1909), donat que la geografia i la
hisaria solament tenen en comú el que s'ocupen de l'home.
Influencia de l'obra vidalina sobre la geografia
de Balíester
Quan Rafel Ballester havia iniciat la publicació d'algunes de les seves obres, a Fran~a
tenia lloc una ruptura de pensament cientific,
un canvi de paradigma, o en tot cas una renovació teorktica, on desapareixeran les tesis deterministes d'arrel ritteriana.
Hettner, en primer lloc, i Vidal de la Blache, per influkncia de Boutroux, foren els representants més directes de la nova tendbncia, i
que en geografia consideraven els fenbmens socials no depenents de la realitat física i on la
regió era la síntesi entre els fenbmens físics i socials.
Les influkncies d'aquest nou paradigma
arribaren a 1'Estat espanyol a través de la <<Sociedad Geográfica de Madrid>>i s'estendria a
quasi tots els racons del temtori espanyol.
(Així, és interessant consultar el butlleti que
edita des de 1872 i on trobam infinitat d'articles
de clara tendkncia regional.)
Ballester recull la metodologia didactica
prbpia de Vidal de la Blache i l'amplia a l'ensenyament primari i al superior. La regió natural constituiria, per una banda, la unitat que estaria integrada dins el pais, a la qual el nin hi
arribaria a través d'una progressió creixent, i,
en segon lloc, la regió constituia la unitat idbnia
per a l'anilisi geogrhfica. L'Atlas HistóricoGeográfico i la Znfroducci6n a la Geografia de
Fmcia seran les obres vidalianas que més aviat
s'aplicaran als estudis realitzats a Espanya, i de
les quals Ballester se'n serviri hpliament. L'obra de Vidal de la Blache es notari hpliament a
l'obra de Ballester Geografia e Historia de Espafia.
La Geografia de Espada: un precedent dels texts
geografies del franquisme
En aquesta obra, Ballester intenta plasmar
de forma sinktica els factors físics i humans referits a la península Ibbrica, les illes Balears,
Canhies i temtoris africans. Es tracta, en defi-

nitiva, d'una obra de clar enfocament regional,
on la regió com a unitat tenitorial cobra imporh c i a en el tractament del text. En aquest llibre
de text hi ha una sbrie de factors que determinen un carivi radical en el tipus d'enfocament
respecte als texts analitzats fins ara.
I. El primer que crida l'atenció és la divisió
que fa la de la geografia: geografia física, econbmica i politica, divisió de clara influbncia
francesa (Vidal de la Blache, Levasseur). Ha
desaparegut la geografia astronbmica i amb
aquesta tot el que comportava (les nocions de
geomema, el concepte de clima astronbmic,
etc.). Aquesta divisió és la que perdurari amb
petites diferbncies durant el franquisme.
11. La geografia física és el clar precedent
dels llibres de text que s'utilitzaran durant el
franquisme. La situació geogrifica, el clima, la
hidrografia, el litoral i les aptituds vegetals són
els components que defineixen aquesta divisió.
111. La geografia econbmica o l'estudi dels
sectors productius, que fan especial bmfasi a l'agricultura i a la ramaderia.
IV. La geografia política és l'estudi de la
població, de les races, de les llengües, l'estudi
de 1'Estat espanyol i de les distintes regions.
Aquesta part, que ocupa més d'una tercera part
del programa, s'ajusta a la nova tendkncia predominant en geografia en aquells moments. Al
llarg del llibre, introdueix explicacions de conceptes operatius per explicar noves formes d'habitatge, d'organització econbmica, de distribució de població, etc.
Ballester pretén, amb la publicació d'aquesta obra didictica, ccque s'abandonin els llibres destinats a ensenyar geogrrlfia, els quals es
troben plens d'estadístiques i d'inacabables nomenclitors>>. La geografia continua, segueix
dient l'autor al prbleg del llibre, <<essententre
nosaltres una cristal~lització burocritica de la
cibncia, una assignatura, mal apresa durant la
infancia, menyspreada per mols professionals i
oblidada de tot el món>>.La influbncia de l'enfocament regional es palpa a totes parts, i així Ballester afirma que <<lageografia oficial es8 mancada de l'auxili i de la col.laboraciÓ indispensable de les monografies geografiques locals, que
ningú no realitza, perquk són molts pocs els qui
tenen una sblida preparació per fer-les>>.

La situació de la geografia a Espanya
En principi costa creure que Ballester dediqui menys espai a Espanya que als altres paisos
europeus, si bé, una vegada coneguda la situació que Ballester descriu de l'estat de la geogafia i del seu ensenyament al nostre país, veim
que realment poques coses es poden dir.

Ballester no nega la tradició geomica espanyola, ben present ja a l'edat mitjana per l'escola c a r t ~ g r ~ c mallorquina;
a
ens recorda a
Pedro de Esquivel, que emprengué els treballs
geodbsics per al mapa de Espanya; enumera els
principals mapes corogrhfics realitzats durant els
segles XVII i XVIII. Nogesmenys, la tradició
geogrhfica quedh trencada o no produí els seus
esperats fruits. Ballester afegeix que ccl'ensenyament, entregat per complet als instituts religiosos, s'alimend principalment de doctrina teolb
gica: es va sostreure a qualsevol infldncia exterior, visqué d'ella mateixa, i fou desterrada per
1'Església tota filosofia i tota cibncia que no pogués harmonitzar-se amb les dels Pares de 1'Església Catblica, tota innovació fou perseguida o
desterrada,>.
Ballester no se'n surt del seu abatiment
quan afíma <<quela geografia que s'ensenya a
Espanya continua estacionkia, fidel a vells motlles. Es continua creient que la geografia, com
la cronologia, no té altre objecte que aclarir la
histbria,,. En definitiva, Ballester, només dóna
com a tasca positiva al llarg del segle XIX la
feina duita a terme per la crsociedad Geográfica
de Madrid,. Aixi mateix reconeix els esforqos
de Coello i Garcia Martín en favor de la topografia i l'ensenyament de la geografia a base de
mapes, cartes topogrhfiques,etc.
Proposta didactica de Ballester
Al llarg del nostre "estudi sobre Rafel Ballester, hem anat insinuant quines eren les seves
obres on plantejava les seves idees, tendbncies,
propostes didictiques. Ara intentarem recollir
les principals inquietuds del nostre personatge,
les quals estan reflectides fonamentalment a
dues de les seves obres: Geografia e Historia i
Estudio sobre Ia ensefianzade la geografia
Ballester, . vinculat totalment al moviment
regeneracionista promogut per Joaquín Costa i
estretament lligat al moviment dels institucionalistes mallorquins, considerava que l'estudi de la
geografia s'havia de comenpr per la terra, i
l'home el punt d'anibada. Aixi el seu intent cunicular s'iniciaria en l'estud dels elements físics
i després els fenbmens humans serien estudiats,
com el coneixement dels col-lectius humans i,
d'altra banda, les activitats d'aquests.
Ballester s'enfronta a la clissica geografia
astronbmica, rebutjant, al mateix temps, la denominació de descriptiva per a la seva cibncia,
ja que la descripció, més que una qualitat determinada dels continguts de la cibncia geogrhfica,
és una forma d'exposició de les seves aportacions. A més, Ballester afirma que <<noexisteix
cap tipus de relació entre l'estudi dels astres i
l'estudi de la terra>>,i ho constata amb el fet que

ul'estudi de la terra ha de ser exclusivament
fisic>). La geografia política o econbmica no és
m6s que un estudi d'aplicació, estudi que ha
d'estar mancat for~osamentde valor si li falta la
base.
Convé amotilar aquest nou sistema de ser
de la cibncia geomica al seu ensenyament i
triar la que sigui millor per a l'estudiant. Ballester 6s prou realista en afirmar sense por de cometre una exageraci6, que l'esperit científic esd
per complet desterrat dels llibres escolars, i
roman alib a l'ensenyament en tots els seus nivells.
Per Últim Ballester proposa fer a 1'Estat espanyol el que va fer Jules Simon (ministre d'educació de Franca) al seu país, un estudi de l'estat tle l'ensenyament de la geografia, el que
Colom anomena l'organització de l'estat de les
ensenyances de la geografia. Ballester intend
fer un estudi semblant i adrqh una carta als catedrhtics de geografia i histbria d'onze instituts
amb dues preguntes:

- Estat del material geogrhfic a aquells instituts.
- Metode als instituts emprat per a l'ensenyament de la geografia.
No cal dir que només un catedrhtic contesta
les preguntes de Ballester. Així, doncs, i en vistes de la deplorable situaci6 i manifestat desinterks, la seva proposta a l'hora d'organitzar l'ensenyament de la geografia constava dels següents punts:
1.- Fundació d'una escola superior de geografia.
2.- Completa independhcia entre les chtedres d'histbria i de geografia en el segon ensenyament.
3.- Concurs per enviar a l'estranger a 3 professors perqub, a la seva arribada, redactassin un
manual d'estudis geografies per a l'ensenyament
primari, per al secundari i per a l'universitari.
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EL MAPA DE MALLORCA D'ANTONI DESPUIG (1785)
Climent Picornell
Joana M'. Segui
Antoni Ginard

EXTRACTE
Un dels mapes més importants i coneguts
de l'illa de Mallorca és el patrocinat per Antoni
Despuig i Dameto, il-lustre i eminent eclesilistic
mallorquí que arriba a Cardenal. El mapa es
grava I'any 1785. En relació al segon centenari
s'ha realitzat una reedició limitada, amb les
planxes originals, la qual cosa fou el motiu immediat per a la realització del present treball.
La confecció del mapa es dugué a terme en
una $oca molt important de la histbria de la
cartografia i dels aixecaments cartogr&fics a les
illes Balears. Per aquesta raó es tracta de donar
una visió general de l'estat de la cartografia al
segle XVIII.
Un dels majors problemes que presenta el
mapa és la qüestió de la seva autoria. La tasca
fonamental d'Antoni Despuig fou la de possibilitar la realització del mapa, perb és clar que hi
intervingueren diversos autors, malgrat tots ells
restin amagats sota la figura del patrocinador.
L'únic autor especificament identificat és el gravador Muntaner.
En un moment que coincideix amb la realització d'altres ai$xaments cartogrhfics a les
illes Balears, la gran imporhcia del mapa se
centra sobretot en la perfecció de les dades i la

informació referida a l'interior de I'illa, sens
dubte recollida de primera mh. En aquest sentit, cal destacar la gran quantitat de toponímia
que hi apareix.
D'altra banda, una de les característiques
més ressenyables del mapa és la informació addlcional resumida que es reflecteix tant en els
gravats con en el text de les vinyetes, que representen els principals nuclis de població de l'illa.
La informació complementiria abasta, entre
d'altres aspectes, la demografia, la utilització
del sbl i els recursos ecombmics més importants,
els aspectes histbrics i etnogrhfics, etc.

ABSTRACT
Among the most important and well-known
maps of the island of Majorca is the one drawn
up under the patronage of Antoni Despuig i
Dameto, an illustrious and eminent Majorcan
ecclesiastic who became a Cardinal, and engraved in 1785. This paper was inspired by the limited edition, made frorn the original plates,
which was reprinted in connection with the second centenary.
The map was drawn up at a very important
time not only in the history of cartography but
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also for mapmaking in the Balearic Islands. For
this reason we present an overview of the state
of cartography in the 18th century.
One of the main problems is the authorship. The map was made possible by Antoni
Despuig, but it is obviously the work of severa1
authors, although their identity remains hidden
under the cloak of the patron. The only identity
specifically known is that of rhe engraver, Muntana.
At a time when other maps were bcing
made of the Balearic Islands, the importance of
this one lies mainly in the accuracy of the data
and the information about the inland parts of
the island, undoubtedly taken from a direct
source. It is worth emphasizing the nurnber of
place-names which appear.
One of the most outstanding features of the
map is the extra information summarized both
in the engravings and in the captions to the pictures representing the main settlements on the
island. This information covers demography,
land. use and main economic resources, historical and ethnographical aspects among others.

Si hi ha un fet cultural del qual Mallorca
pot presumir d'esser capdavantera al llarg de la
histhria és, sens dubte, la producció de mapes i
d'obres cartogrhfiques.
En primer lloc, la realització d'obres cartograf~quesd'abast universal fetes a Mallorca per
autors mallorquins, o fora de Mallorca per autors que reconeixen la seva ascendhncia mallorquina, s'inicih al segle XIV i es perllongh, directament o indirectament, fins al segle XVII;
aquest és el periode cronolbgic que abrap la
genkricament anomenada cartografia mallorquina.
En segon lloc, la confecció de mapes específics de l'ilía o de plbols de les zones urbanes
de Mallorca esta documentada des del segle
XVI i constitueix una tradició que perdura a
través del temps, que continua als nostres dies.
Un document de 1584 és el primer testimod'un mapa
ni que ens informa sobre lYexist&ncia
de Mallorca, obra de l'historiador i cronista
Joan Binimelis. Al testament del mateix Binimelis m o r t el 1616- es donen noticies del
que seria un primer retrato gran pintat al oli de
la ciutat de Mallorca ab tots 10s carrers. Aquest
desconegut retrat podria esser un clar precedent
del plbol de Palma aixecat per Antoni Garau
l'any 1644 (PASCUAL, 1899).
Pel que fa a la cartografia de l'illa de Mallorca, es conserva un mapa de circa 1594, que
representa una part de l'illa, concretament la
zona central de la serra de Tramuntana. De

l'any 1683 6s el mapa de Mallorca del matemhtic i també cronista Vicen~Mut.
El segle XVIII, sobretot el seu darrer
quart, és un moment d'esplendor i de consolidació de cartografia de Mallorca. Existeixen nombrosos mapes de les ilies en conjunt, de cada
una d'aquestes en particular, a més de plhnols
de nuclis urbans o de zones més concretes
(ports, baluards, etc.), sorgits en gran part per
raons militars i estratkgiques.
Entre d'altres documents, es poden citar els
mapes de Tomb López de Vargas de l'any 1773
(I), la Caria esférica de la isla de Mallorca y sus
adyacentes (1786) (2), com a resultat de l'expedició dirigida per Vicente Tofiño de San Miguel, així com el Viaje a las villas de Mallorca
(1789) de Gerónirno de Berard pel que fa a la
realització de plhnols de diferents pobles de l'illa.
Perb, d'entre totes les obres del segle
XVIII, I'obra cartogrhfica més important i perfecta és el mapa de Mallorca d'Antoni Despuig
de 1785 - A S.A.R. La Serenisima Princesa da
Asturias D. Maria Luisa de Borbón Nuesira Señora Dedica este Mapa de la ysla de Mallorca,
su más humilde Capelldn Anlonio Despuig y
Dameto, quien 10 levantó en el año de 1784. Joseph Muntaner 10 gravd en Mallorca año 178.5.
Un mapa lligat directament amb els treballs cartogriifics coetanis citats anteriorment.
El segon centenari de la seva gravació, i sobretot una nova edició del mapa amb les planxes originals (I), suposa una bona oportunitat
per fer una nova aproximació al mapa, un dels
documents cartogrhfics inés importants de tot
1'Estat espanyol.
LA CARTOGRAFIA AL SEGLE XVIII

La cartografia a Europa
A principis del segle XVII la representaciti
de la Terra s'ailibed de les tradicions ptolemaiques a través dYOrteliusi Mercator. La teoria de
Cop¿!mic,
perfeccionada per Keppler i Galileu,
s'imposava lentament. Es coneixia la major part
de les projeccions, pesi, els mhtodes per determinar la longitud eren més aviat imperfets.
Malgrat es dugués a terme una gran producció de cartes i atlas, aquesta no respon a un
substancial progrés general de la cartografia, ja
que se seguien els models precedents amb algunes correccions. Els cartbgrafs es dedicaven més
a enriquir les cartes amb ornaments barrocs i
d'altres dissenys accessoris que a fer noves elaboracions, ja que els elements segurs per a una
figuració exacta del món eren encara escassos.
A més, els mapes publicats fonamentalment a
Arnsterdam es realitzaven amb pla comercial i,
per tant, les condicions més importants per a la

seva publicació havien de ser la rapidesa i la bellesa de les representacions.
Les dades moltes vegades s'obtenien copiades d'altres mapes i s'utilitzaven planxes velles,
.encara que hi hagués nous descobriments, ja
que realitzar medicions noves era molt costós i
poc rendible. El segle XVII, doncs, pot considerar-se com a un període de transició, durant el
qual es perfeccionen i complementen les realitzacions de la nova cartografia, i al final del segle
apareixen les primeres innovacions de la cartografia científica contemporhia, que s'afiancen
al llarg del segle XVIII i es desenvolupen als segles XIX i XX.
Els mapes a gran escala eren sobretot a
quasi tota Europa de caricter militar. En aquesta kpoca es posen els fonaments dels futurs Serveis Cartografics o Geogrifics dels exkrcits, els
quals encara avui en dia són els encarregats de
l'aixecament dels mapes a molts de pai'sos.
Durant el segle XVIII, la determinació de
les coordenades geografiques fou possible per
un millorament dels instruments; els nous descobriments astrombmics aportaren mous mktodes per determinar la longitud, cosa encara dificil; per altra part, es multipicaren els signes convencionals per satisfer millor les necessitats de
les cartes particularitzades a gran escala, encara
que el relleu no guardiis gaire relació amb la
realitat.
Així, el segle XVIII fou molt important per
a la histbria de la cartografia, ja que es resolgué
definitivament el problema de la mesura i forma
de la Terra. El mkrit s'ha d'adjudicar als francesos i a la iniciativa de la AcadEmia de la CiEncia
--creada l'any 1 6 6 ; i particularment a dues
expedicions, la de Lapbnia (1736-1737) i la de
Perú (1735-1743). fetes per mesurar el grau de
meridih.
La primera, dirigida per Maupertuis i Clairaut, estava formada per matematics i astrbnoms. L'expedició a Perú, formada per cientrfics francesos com Bouguer i La Condamine,
fou dirigida per Godin, amb la participació de
dos espanyols, Jorje Juan i Antonio Ulloa.
Aquest fet suposa un avane importantissim per
a la cartografia espanyola, ja que obtengueren
una formació puntera a la primera meitat del
segle XVIII.
Ambdues expedicions confirmaren dcfinitivament la tesi newtoniana de l'aixatarnent polar
de la Terra, ja que els graus de meridii canvien
segons la latitud, tot disminuint des dels pols a
l'equador; per tant, el dihetre de l'equador
havia d'esser major que l'eix de la Terra.
Paral.lelament, s'aconsegui un progrés decisiu
per a la determinació de les coordenades geografiques amb la invenció dcl sextant i de l'octant, així com la contribució del cronbmetre, el
qual permeté als marins calcular la longitud tan

ficilment com la latitud. G. Blaeu havia perfeccionat el sistema de la triangulació, tot triangulant una part de la costa dels Pdisos Baixos. A
finals del segle s'aplich el teodilit a les triangulacions, com per exemple a I'expedició de Tofiño
a partir de l'any 1783.
La precisi6 aconseguida amb nous instruments i nous mktodes permeté el desenvolupament de la cartografia geodksica, al mateix
temps que la geomktrica, anomenada avui topogrhfica. Lentament es posaren les bases per a la
representació del relleu -amb
la introducció
del tratteggi-,
encara que, fins l'any 1799, els
vessants no es fixassin amb claredat. L'altimetria no havia rebut gaire atenció; fou l'any 1791
quan J. L. Dupain Tnel publica una carta de
Fran~aamb corbes de nivell, la primera del gknere, amb un nombre bantant restringit de
cotes. El que si s'ha d'assenyalar és que les corbes de nivell ja s'havien aplicat a qualque fons
marí -1697, 1729 i 1737-, per6 eren assaigs
molt limitats; l'intent més important fou la carta
marina de Manica de Filippo Buache de l'any
1752. Durant el segle XVIII també es produüen
innovacions quant a projeccions; s'inventh la cbnica de Delisle i matematics com Lagrange o
Lambert s'interessaren per aquest problema.
Lambert calcula els parhmeues de la projecció
cbnica amb el profisit de conservar sobre el
mapa angles i direccions.
Durant el segle XVIII, el domini cartog&fic l'ostentava Franga, bé per iniciativa de 1'Estat, &bé per la tasca d'excel-lents cartbgrafs.
Franea era un Estat centralitzat, perb amb una
sblida administració periferica. Per aquesta raó
era necessiria la consuucció d'una carta topogrhfica homogEnia que, promoguda per 1'Estat
fou redactada a partir de l'any 1747, sota la direcció de Cassini de Thury (1714-1784); a causa
de la revolució no es publica fins l'any 1818, a
escala 1:86.400, amb una projecció cilíndrica
transversa, i un format de 182 fulls. S'anomeni
La carte gdmc'trique de la France. L'exemple de
Franea estimula a d'alues estats, que comenearen a procurar-se una cartografia oficial actualitzada.
Al camp de la cartografia general sobresurten dos cartbgrafs molt importants: Delisle i
D' Auville. Delisle (1675-1726) fou el reformador de la cartografia francesa als inicis del segle
XVIII, havia realitzat un mapamundi, amb cartes de continents i pa'isos, l'any 1700; corregí els
errors de les cartes precedents i resolgué definitivament la representació de la Mediterrania,
que havia romb errbniament representiida
practicament des de Ptolomeu, malgrat les correccions de Mercator i Keppler; igualment, supera les representacions imaginkies a l'interior
dels continents de les zones poc conegudes, prbpies d'kpoques anteriors.

Jean-Baptiste Bourguignon D. Auville
(1697-1782), hibil en la coordinació de fonts diverses, contind en la mateixa línia i oferí a la
cartografia el mapa de les grans parts del món
(1746-1760) i el mapamundi en dos hemisferis
de I'any 1761, amb una representació molt més
ajustada de la realitat, encara que deixis amplis
espais en buit a l'interior dels continents quan
no disposava de dades segures. Aquest fet demostra el poc que es coneixia de 'l'interior
d ' ~ s i a~, f r i c iaAmkrica.
Els atlas més importants de l'$oca són els
de Gilles i Didier Robert de Vougondy. Una de
les característiques més notables és el Prefaci
Histbric, on es resumeix la histbria de la Geografia. Cal destacar igualment el famós atlas de
cartes marines 1'Hydrographic Fran~aise, dirigit
per Bellin. Una de les obres claus del segle
XVIII fou la publicació de 1'Atlas Enciclopédique (1787-1 788) de Bonne i Desmarets, realitzat
a partir de la posició de 1.540 localitzacions.
Finalment, cal esmentar que l'exploració
més important del segle XVIII fou la de I'Oceania i, sobretot, els tres viatges marítims (17681779) de James Cook, que revelaren el món insular de Pacífic i confirmaren la crecnqa del
continent austral.
Malgrat Franqa ostentiis I'hcgemonia cartografica al Vell Continent, d'altres pai'sos dugueren a terme l'aixecament i l'elaboració de
mapes. S'han de citar els treballs cartogrifics
dels anglesos H. Moll, J. Senox i E. Popple,
entre d'altres.
En general, el desenvolupament dcls estats
unitaris europeus, amb exCrcits permanents i oficials professionals, estumila I'activitat topogrifica. Diversos estats mapificaren de manera sistematica els seus territoris a traves dels Serveis
Cartografics militars.
La cartografia a Espanya
La producció cartografica a finals del segle
XVII a 1'Estat espanyol era prhcticament inexistent. Les conseqiikncies negatives de tipus científic i cultural eren mot greus i suposaven un
obstacle per a les reformes administratives i
ecombmiques, així con un risc per als interessos
polítics i militars.
La cartografia disponible a la primera meitat del segle XVIII, bé era del segle anterior, bé
estrangera. A causa de I'absCncia d'una cartografia autbctona, es man~enien dades, moltes
vegades, errbnies o anacrbniqucs. Durant dos
segles, la monarquia hisphica s'havia abastit de
mapes impresos als PaYsos Baixos. Amb la dinastia borbbnica la cartografia francesa desplaqh
la flamenca paulatinament.
Una bona prova de la poca cartografia existent és el nombre minso de fulles que dedicaven
a Espanya els atlas holandesos del segle XVII.

Durant el segle XVIII hi ha una presa de conscikncia de la gravetat que aquest fet comportava
i, per tant, es fa palesa la necessitat de desenvolupar una producció cartografica prbpia i d'iniciar aixecaments cartogrifics dels territoris de
1'Imperi espanyol.
Era necessiria una bona base cartogrhfica
del territori peninsular per dur a terme el programa de reforma administrativa i fiscal, a més
de la nova política de camins i canals. La manca
d'una bona cartografia no només representava
un inconvenient per a I'administració pública,
sinó també per a les societats cientificoliteriries a I'hora d'impulsar iniciatives prbpies.
No era suficient disposar d'uns mapes que cobrien molt parcialment el temtori de I'Estat,
mancava un mapa de la totalitat. Pel que fa als
mapes parcials, es poden esmentar els d'AragÓ
(1715), d' Aragó i Castella (1721), del Regne de
Navarra (1724), de Catalunya (1730), a més dels
mapes d'alguns bisbats, realitzats per gent del
país.
Per a la realització d'un mapa dYEspanya,
al llarg de la primera meitat del segle XVIII, es
promogueren una skrie d'iniciatives que culminaren en els treballs encarregats pel Marqués de
la Ensenada. Es coneix l'existkncia d'un primer
mapa a petita escala de l'Estat, encomanat als
jesu'ites Martínez i De la Vega; des de 1739 a
1743 es ralitzaren operacions geomktriques per
construir-10, perb restaren sense fer la part
nord-oest de la península i les illes Balears.
L'any 1752 el Marqués de la Ensenada envia a
Tomb López a París, qui a la tornada, l'any
1760, fou nomenat Cap del Gabinet Geogrsic
de la Secretaria d'Estat.
El mapa de Tomás López
A partir de 1771, per encimec del Marqués
de la Ensenada, sortí a llum un mapa d'Espanya
de Tomás López y Vargas de Machuca (17311802), un dels gebgrafs espanyols del Set-cents
més importants, juntament amb Juan de la Cruz
Cano Olmedilla (1734-1790). Tomb López, tot
seguint les directrius de D'Auville, inicia la publicació dels mapes amb els quals anava formant
1'Atlas particular de Espana La realització progressiva dels mapes responia a les disponibilitats
de material que anava aconseguint. Ara si que
es publicaren els mapes de les illes Balears i Pitiüses. Molts dels mapes de Tomás López estaven dedicats a membres de la família reial,
exemple que ser2 seguit pel mapa de Mallorca
d'Antoni Despuig de 1784.
Per a la realització del mapa general i de
les cartes de detall, Tomás López se serví d'un
qüestionari, enviat als capellans dels pobles, on
demanava informació sobre el poblament, xarxa
de camins, límits administratius o senyorials, accidents naturals, con rius o muntanyes, camps
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de cultiu i boscos, i d'altres fets ecombmics o
histbrics molt rellevants. Utilitzava un nombre
molt elevat de signes convencionals --entom de
30 o més-.
El que s'acaba d'esmentar és d'una importhcia bbica per al mapa de Mallorca de 1784,
que incorpora el mateix tipus d'informació. Per
altra part, el capellh Despuig redacta unes Noticias para la formación de una historia fopográfica y geográlica de Mallorca, tot just un any
abans (1772) de la publicació del mapa de Mallorca de Tomás López (1773). Seria Ibgic pensar que les Noticias.. foren el fruit de la informació recollida per encbrec de Tomb López.
Tomb López utilitza una gran heterogene'itat i diversitat de fonts a l'hora de realitzar el
seu atlas, des de mapes antics i moderns a fonts
escrites. Féu una acurada anhlisi dels valor dels
mapes i prenia grans precaucions abans de rectificar qualsevol dada. Era un mktode crític usat
pels grans gebgrafs del segle XVIII i en particular pel seu mestre D'Auville. Publica igualment
Principios de Geograflia (1775), amb forga informació astronbmica. Realitza també un mapamundi, amb dos hemisferis, on empra la projecci6 estereogrhfica meridiana, i on es reflecteix
un coneixement molt exacte de les terres descobertes al decenni 1770-1779; aquest mapamundi
compta amb la representació de quatre sistemes
astronbmics: Compost (Capella), Copkrnic,
Ptolomeu i Xycho Brahe, a un moment en quk a
Espanya encara imperaven les teories geockntriques. La postura d'incertesa de Tomás López
sobta a una kpoca tan avangada, quan les teories copernicanes s'obrien pas a la major part
dels pdisos europeus.
En relació a la cartografia de la segona
meitat del segle, una iniciativa important fou la
reforma i potenciació dels estudis niutics, a fi i
efecte de conbixer millor els litorals i els rumbs
més curts per a la navegació. En aquest sentit,
es fundaren escoles niutiques a diversos punts
de 1'Estat i la Dirección de Hidrografia y del
Depósito Hidrogrrifico. La voluntat i la necessitat de disposar d'una cartografia acurada doni
lloc a una de les grans empreses científiques
amb qub es comprometé la Marina espanyola.
El Depósito Hidrogra'fico de la Marina, que s'anomena també Sernicio Hidrográfico de la Armada, doni lloc a I'Jnstituto Hidrográfico de la
Marina. Els exemplars cartogrhfics s'han anat
corregint i reimprimint fins als nostres dies, amb
edicions als anys vuitanta.
L'expedició Tofiño
Des de l'any 1783 fins 1788, per endurec
del Ministre de Marina, Antonio Valdés, es
dugué a terme l'aixecament cartogrhfic del litoral per part de Vicente Tofiño de San Miguel i
els membres de l'observatori Astrombmic de

Cadis. Un dels persontges de l'expedició era
José Vargas Ponce. L'aixecament de les costes
mediterrhnies i de les illes es féu durant l'any
1784, precisament quan s'elaborava el mapa de
Mallorca d'Antoni Despuig.
Tofiño, a bord d'una fragata i un bergantí,
portava una col.lecció completa dels instrumentes tkcnics apropiats per a les medicions cartografiques: pknduls astronbmics, quarts de cercle, binocles acromhtics, teodolits, cercles de reflexió, sextants, dos rellotges marins de Berthoug, etc.

EL MAPA DE MALLORCA DE 1784
Malgrat al mapa consti que 40 levantów
Antoni Despuig, no hi ha dubte que hi interningueren moltes persones i mans a les successives
etapes de la seva realitzaci6. Es un gran problema la identificaci6 exacte dels diferents autors i
col.laboradors i de les tasques respectives. En
aquest sentit Joaquín M. Bover, per altra part
adulador del qui fou Cardenal, es torna crític,
tot afirmant clarament que, de la mateixa manera que ningh inconveniente tuvo en estampar
su nombre al pi6 de la dedicatoria, le censuramos el que ocultase el se su verdadero y diligente autor.
A més del propi Despuig, es poden identificar alguns personatges que intervingueren de
forma clara, directament o indirectament, en un
grau difícil de determinar. En primer lloc, els
mallorquins Julia Ballester i Fra Miquel de
Petra sembla que tengueren un important pes
en la confecció del mapa. En segon lloc, la coincidkncia temporal de l'aixecament del mapa de
Despuig amb l'expedició hidrogrifica de Tofiño
fa pensar, raonablemente, en una col.laboraciÓ
d'aquest personatge, així com la de José Vargas
Ponce, mentre que la pressumpta intervenció de
Felip Baugi i Caiias seria, en tot cas, una
col-laboracióbastant més dubtosa.
Antoni Despuig i Dameto
Mallorquí il-lustre, fill dels comtes de Montenegro, neix a Palma el 30 de marG de 1745 i
mor a Luca (Iblia) el 2 de maig de 1813. Educat als jesu'ites i més tard Doctor en Teologia i
Jurisprudkncia, com a eclesibtic féu una carrera
fulgurant i brillantissima. Canonge de la Catedral de Palma, en un principi, fou Auditor de la
Rota Romana per la Corona d'Aragó (12-XII1786), Arquebisbe de Valbncia (1799), i finalment Cardenal (11 de juli01.de 1803).
Home de l'bpoca de la 11-lustració, fou promotor de la Societat Econbmica Mallorquina
d'Amics del País (1778-1779), i més tard creador de la biblioteca i museu de Raixa, entre
d'altres obres. A part de la impordncia intrin-
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seca que aquestes obres tenien, també ,eren motius de promició i de prestigi social. Es important obscrvar, per exemple, que l'any següent
de la gravació del mapa de Mallorca d e d i c a t a
la Princesa d'AstÚries- fou ascendit a Auditor
de la Rota per nomenament reial. Com afirma
Catalina, Cantarellas, Despuig fou un dels mAximS exponents de l'alian$a entre 11.luStraciÓ i
Estat.
La intervenció directa d'Antoni Despuig al
seu mapa, a més de la promició d'un mapa milior que els alcshorcs existcnts i de les dcspeses
de I'edició, sembla que es limiti específicament
-segons Bover- a les notícies hostbriques dels
pobles de I'illa, la qual cosa equivaldria a la redacciÓ
textos que acompanyen Ics
vcs vinyetes.
Aquest let
precedit i
per
unes, actualmcnt ilocalitzades, Noticias para Ja

formacidn de una história topográlica y geogáfica de Mallorca, obra manuscrita l'any 1772,
existent a la biblioteca de Despuig, possible resultat de les excursions que aquest rcalitza per
I'i11a en
de Julia Ballcster. Com ja
s'ha apuntat, podrien eslar rclacionadcs amb la
realització dcl mapa de Tomis López de 1773.
Mentre es preparava
mapa, el canonge Despuig insíruyb a Jos literatos de Ja espcdi-

cibn cienhÍca del brigadier D. Vicente Toli'ño
en Jos ramos de história y topogrdia para Ja formacibn del derrotero de nuestras costas, acompañandoles en sus viajes por Ja isla y haciéndoJcs notar cuanto Jo merecia. Molt espccialmcnt
a José Vargas Ponce, autor de Ics Dcscripcioncs
de las islas Pithiusas y Baleares (1787), fruit de
les excursions que féu en conpanyia de Despuig,

que nos acompañb... por Jo intcrior de Ja isla,
durante cuarenta dias, habifando las quinlas de
la nobleza

Més encara, és possible pensar que Dcspuig, tomant a Mallorca des d'Itdia el 1783, es
plantejis fcr el scu mapa un cop assabcntat que
l'cxpedici6 Tonño es disposava a mesurar el lidc M
~ Aprofiwria
~
els~ rcsulWts
~ car- ~
togrifics de Tonfio i la informac~ódc les ~ ~
cias... recollides m b dc dcu anys abans? Si m b
no, el mapa de Mallorca de Dcspuig fou un resultat indirccte de I'expcdició Tofiño.
d'acord amb V. Rosselló
Sigui com
Verger, la coopcrció enue 19equipdel canonge i
els components dc l'expedició de Tofifio segur
que fou mútua. La p c r f ~ c i ó tecnica assolida
pels aixecaments car~ogrificsde Tofiño, rcalitzats en base a triangulacions, possiblcmcnt fou
incorporada al dibuix dcl mapa de Dcspuig, sobrctot pcl que fa al pcrfil litoral i a Ics indicacions dcls graus de latitud i Icngitud, aspectes
que forcn objecte de rectificació de darrcra hora
a les planxes orignals, la qual cas suposava una
clara millora del dibuix antcrior m 6 irnpcrfcctc.

Rosselló Verger llanga la conjectura de la
presumible intervenció de Felip Baugh i Cañas,
que formava part de I'expedició tofiño. Efectivament, aquest importantíssím cartbgraf mallorquí fou col.laborador de Tofiño i, més tard,
un dels membres més destacats de l'expedició
Malaspina a Amkrica. Ara bé, la intervenció de
Felip Bau@, malgrat que fos indirecta, a la realització del mapa de Despuig degué produir-se,
en tot cas, a darrera hora, quan el mapa estava
en la fase de gravació, ja que Bauqi estigué a
les ordres de fifi fi^ des de 1785 a 1787 (3).
JuliS Ballester i Mas
Eclesiistic. Nascut a Campos el 24 de gener
de 1750 i mort el 17 d'octubre de 1800. Ha estat
considerat gcbgraf i cartbgraf, i, fins i tot, algule han querido gabador per
amb
el gravador valencia Joaquim
Estudia Teologia i Jurisprudkncia. Fou Paborde de la Catedral de Mallorca. Amic i ajudant d7Antoni Despuig, I'acompanyh a Roma i
Sevilla. Recorregué l'illa de Mallorca amb Despuig quan aquest féu les Noticia.,. Interessat
arts, escrigué una Descripción artistica
de Ja catedral de Sevilla, a més de noticies biode la famaia Despuige
Sembla que Julii Ballester fou el responsable de la
part del
del mapa de
DesPuig. Segons Bover, se prueba que este
mapa es obra de
por las bonadores
originales que conserva en
dia su sob*no D.
Joaqw'nBallestcryOliver.

Fra Miquel de Petra
Nom religiós de Miquel Ribot i Serra
l l de gener de 1741 - Palma, 12 de febrer de 1803). Caputxí il.lustrat i polifacktic,
fou individu de mkrit de la Societat Econbmica
Mallorquina d'Amics dcl País. Ensenya filosofia
i fou professor de matemhtiques a la Universitat
de Mallorca. Com a dibuixant i arquitecte,
entre~ dd'altrcs
~ obres,? dissenya els plhols i dirigí
la~ construcció
d d convent dcls caputxins de
i Pel que fa a la cartografia li són atribui'ts
mapes de Menorca, Eivissa i Formentera (1771)
i de Mallorca i un p h 0 1 de Palma (1801). La
seva col~laboracióal mapa de Despuig sembla
que fou la tasca de reducció i d'equivakncia de
les difercntes mesures. De Miquel de Petra es
coneixen uncs ~ 0 1 Para
2 ~ el Mapa de hfailorca
de Dn. Antoni0 Despuig afio 1785, en hfedidas

de van'as leguas expresadas por varas castellanas del marco de burgos y por Destres Mailorquines (1785) -ms.
original, Miscelheas de
Cayetano de
LLAS, 1981).
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Josep Muntaner i Moner
Gravador (mort el 19 de setembre de 1788),
membre d'una dinastia de gravadors. Implicat
amb la Societat Econbmica Mallorquina d'Amics
del País, com a director de 1'Escola de Dibuix.
El paper de Muntaner en el mapa de Despuig degué esser la direcció d'un equip de gravadors. Les diferkncies d'exccució i de grafia a
les diferents planxes fan pensar en diverses
mans. Per altra part, la confecció i la 'posterior
rectificació de les planxes implica un treball ingent, que sembla impossible per a un home sol
durant un any.
Les rectificacions de les planxes afecten sobretot a la zona del litoral del SE, SW i Oest,
des d'aproximadarnent Regana-Cap Blanc fins a
Alcanada-Formentor. La rectificació es deuria a
errors de dibuix i no de gravació, la qual cosa
indica que, a darrera hora, s'introduYren millores respecte a una primera gravació. Recíificacions que afectaren ben visiblement també als
nombres de la longitud i latitud.
Les rectificacions del perfil litoral són especialment detectables a la zona del cap Blanc fins
al Trenc-les Salines. Mentre que la toponímia
retocada és present a quasi tot el litoral sud i
oest, i particularment a la península d'ArtA; a
més dels retocs lbgics derivals del canvi del perfil, hi pot haver topbnims relocals per qüestions
eslEtiques.

EL MAPA
Per fer un comentari del mapa d7Antoni
Despuig, a més de l'estudi de la prbpia carta
amb els seus signes convencionals -indicats a la
llegenda-, no es pot oblidar l'existkncia d'una
orla de 36 vinyetes, més el requadre corresponent a l'arxipklag de Cabrera. L'observació de
mapa-textos-figures esdevé un exercici necesshriament complementari.
Les vinyetes superen la concepció simplement ornamental i decorativa i 'tenen una funció
també informativa, els textos explicatius ofereixen una informació molt succinta, perb de fets
molt rellavm~s, amb una estructuta molt semblant a les informacions recollides pels viatgers
de la 11.lustraciÓ i a les que es trobcn als diccionaris geogrifics dcl segle XIX.
La siluació de les vinyetes al voltant del
mapa és molt aleatbria, en tot cas la de Palma
-situada
sota la dcdicatbria a la Princesaocupa exprcssamcnt un lloc més destacat. S'ha
d'esmentar també que les vinyetes, amb tota seguretat, es gravaren en darrer terme, com ho
demostra, per exemple, un topbnim corregit damunt la vinyeta de Banyalburar.

Escala
Les quatre planxes de coure totalitzen una
superfície d'impressió de 161 x 122,5 cm. El
mapa no té escala num&rica, per6 si diferents
escales grZiques indicades per Leguas mallorquinas (21,6 cms. es corresponen a 2 Leguas
mallorquinas), Leguas casfellanas de 17 1/2 al
grado (265 cms. es corresponen a 3), Leguas de
19 al grado (24,4 cms. es corresponen a 3) (4),
Leguas de 3 mal grado (23,2 cms. es corresponen a 3) i Leguas Horarias (21 cms. s corresponen a 3); les llegües no esmenten el valor de la
unitat de mesura, la qual cosa dificulta la coversió. L'escala numkrica aproximada del mapa és
1:72.373 per a l'illa de Mallorca (SEGUI, 1886).
Aquesta escala no és valida per a l'arxipklag de Cabrera, que apareix en un caixetí a
part, amb un dibuix més imperfet i menys acurat que el de Mallorca. Malgrat s'indiqui una escala grifica de Legua partida en tres millas (7
crns.), Cabrera aproximadament entre 1:32.653
i 1:40.698; la Conillera, més imperfecta i de
mida exagerada.
Pel que fa als illots apareixen la Dragonera,
la Porrassa. Illetes, illots de la Colbnia de Sant
Jordi, Alcanada, Formentor, el Colomer. Així
com una illa Plana front a 1'Albufera d'AlcÚdia
que actualment és un baix i, per tant, no existeix. En relació a l'arxipklag de Cabrera aparei-.
xen les illes Freda, la Imperial, Rodona, de les
Bledes, l'Esponja, Plana (n'hi ha dues), Foradada, i de la Sal.
Hi ha indicació dels valors de latitud de 3 9
14' a 39" 59' aprox. -nord-,
a ambdues parts
laterals del mapa. Quant a la longilud, a la part
superior del mapa, de 54' a 60' -oest- i de O"
a 1" 7' aprox. de la Longitud Oriental del Observatori~de Paris, que se corresponen, a la
part inferior del mapa, amb els 19" 54' a 21" 07'
aprox. de la Longilud oriental de la Ysla del
Hieno. Per cert, la situació a darrera hora, ja
que presentaven significatives diferkncies amb
la gravació inicial. L'arxipklag de Cabrera, al
medio dia del puerfo de Campos y a tres leguas
del Cabo de Salinas, estil siluat entre els 39" 03'
i 39" 09' de latitud i els 20" 25' i 20" 35' de longitud est de I'illa de Hierro.
Relleu
Ja s'ha esmentat que fins a finals del segle
XVIII no es comenGaren a utilitzar les corbes de
nivell per representar el relleu, per tant apareixen muntanyetes sombrejades, amb una mida
que guarda una certa relació amb la seva alt5ria
i més o menys ben situades. En aquest sentit, el
mapa de Despuig representa la serra de Tramuntana, les serres de Llevant, i els pujols del
Pla (Santa Magdalena, Cura, Bonany, Santueri
...). Es bastant xocant, perb, una estranya re-

presentació de muntanyetes a la zona de Porreres i Campos.
També s'ha esmentat que la indicació de les
costes de la profunditat marina és anterior a la
utilització de corbes de nivell. Al mapa que es
comenta ens apareixen indicacions batimktriques a les badies i als ports de Palma, Alcúdia,
Pollenga, Andratx, Sóller, Porto-Petro i Cabrera, llocs practicament coincidents amb el mapa
de Tofifio, per la qual cosa, molt possiblement,
la consignació d'aquest tipus de dades tendria el
seu origen en els treballs de l'expedició de Tofifio.
Hidrografia
Els torrents estan ben marcats, amb un tragat molt fort -fins i tot més que els límits administratius i els camins-, de tal manera que es
poden determinar facilment les diferentes conques hidrogrifiques.
S'indica l'exisfincia de fonts: Valldemossa,
Banyalbufar (se prentan hasta 70 fuentes de
unas aguas muy puras y las más a propósifo
para el blanqueo de ropas e hi10 en que se exercuán sus naturales)... També es fa una menció
especial a les fonts d'Esporles y particularmente
dos con que se abastece la Ciudad de Palma. Al
mapa es pot veure la síquia de conducció &aigua de la Font de la Vila i, fins i tot, part de la
de la Font de Mestre Pere. S'indiquen també les
vari? fuenfes de Cabrera.
Es molt important la cartografia de les
zones humides de l'illa, com 1'Albufera d'Alcúdia (Laguna de muchísima utilidad y recreo), on
es destaquen les aus que hi crien (cisnes) i la
pesca d'anguiles a Alcúdia i Muro); 1'Albufereta
de Pollenga, el Salobrar de Campos i 1'Estany
de les Gambes. Es molt important la cartografia
del Prat de Sant Jordi, dessecat quasi un segle
després, així com la indicació d'algunes altres
zones humides, avui en dia descomparegudes,
com la Porrassa, Santa Pon~a, 1'Estanque dcl
torrent de Canyamel, Estanque de la Sal, un estanque prop de punta Morella, Esfanque del
Obispo (torrent de na Borjes), Estanque Mi@
(torrent de Son Real) i un Estanque a Son
Bauló.
Comunicacions
Els camins dels quals Vargas Ponce afirma
que són 10s más de 10s más horrorosos caminos
de Espa?ia, amb un considerable estat d'abandó. El mapa indica dos tipus de camins: de rueda i de herradura Malgrat sigui un poc confusa,
la xarxa de camins no ha sofert fortes modificacions respecte de l'actual. Cal destacar l'atape~t
entremat de Ya zona del Pla.
A més del port de Palma, que no tenia la
preponderhcia actual, es destaca la importincia dels ports d'Alcúdia -amb dedicació a la

pesca-, Andratx, Calvia -tot referint-se a Peguera, lloc de desembarcament del Rei Jaume
I-,
i Sóller. Hi ha indicacions referides als
tipus de vaixells que eventualment hi podien
atracar (navíos, javeques y gaieras i barcos cichos).
Nuclis de Població
Es diferencien les categories dels nuclis de
població: lugares grandes i lugares chicos, indicats amb tipus de grafia diferent. Els primers es
correspinen amb les 36 vinyetes informatives,
que indiquen la seva població (per exemple,
Palma, 8.299 vecinos i 31.963 aimas, la qual
cosa dóna un coeficient de 3,85, eventualment
aplicable a les dades dels altres nuclis). La ciutat de Palma té algunes informacions detallades
de caricter més urba parrbquies, ordes religiosos,etc.
S'indiquen, com a dades rellevants, els anys
de fundació dels diferents pobles: des de Jaume
I (1229-1232), com Bunyola, Campanet, Muro,
Santa Margalida ..., i les fundacions de 1300,
com Algaida, Binissalem, Campos, Felanitx,
Porreres, Sant Joan, Manacor, Selva, la Pobla,
Llucmajor i Santanyí. Només dos nuclis tenen
el títol de ciutat: Palma i Alcúdia (fidelíssima ..., des de 1523), amb les seves murades respectives molt ben representades.
Toponímia
Una de les informacions més importants
que conté el mapa és la toponímia, tant interior
com litoral; és molt més complet i detallat que
els mapes anteriors i, fins i tot, molts dels posteriors. L'aspecte toponímic ha estat estudiat exhaustivament per Viceng M. Rosselló Verger
(1975, a i 1984), que ha comptabilitzat i analitzat un total de 522 topbnims litorals i 2.041 de
l'interior, que són tota la resta, exceptuada Cabrera. Ortogrhficament, un 8 l , l % dels rktols
toponímics dcl litoral són correctes. Igualment,
és important remarcar que als diferents nuclis es
fan notar, majoritkiament,els topbnims babs.
Utilitzaciódel sol
Pel que fa a la utlilització del sbl i a les diferents produccions, malgrat la informació no
sigui exahustiva, la lectura dels textos de les
vinyetes, complementada amb els signes convencionals del mapa, permet treure una skrie de
conclusions interessants.
En primer lloc, es reflecteix clarament la
classica trilogia medterrhia basada al cultiu de
l'olivera, els cerals i la vinya. Encara que en el
mapa només hi ha signes convencionals d'olivares i de vidas.
L'existkncia d'oliveres, i la producció d'oli
lligada a ella, consta a 19 de les 36 vinyetes
(Alarb, Andratx, Arti, Banyalbufar, Binissa-
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lem, Bunyola, Calva, Campanet, Dei$ Lluc,
Esporles, Inca, Marratxí, Pollenca, Puigpunyent, Santa Maria, Selva, Sóller i Valldemossa) que es corresponen naturalment amb els
municipis de la serra de Tramuntana i del Raiguer. En relació a la producció d'oli, Vargas
Ponce (1787) afirma que a Mallorca, malgrat la
aceituna ha de mejorar calidades, el aceite es el
netvio de 10s caudales públicos, i quant a les collites ordinariamente sigue a un arlo muy Ileno,
oiro no tanto.
Juntament amb la predominhcia de l'olivera és important constatar la poca importAncia
de l'ametller (esp5cie introdu'ida majoritkiament quasi un segle després). Efectivament,
nom& dóna noticies de l'ametller a quatre municipis: Binissalem, Inca, Marratxí i Santa
Maria.
Sempre lligat a I'olivera, s'esmenta el cultiu
del garrofer, que apareix a 11 municipis (Alarb,
Binissalem, Bunyola, Calvih, Campanet, Esporles, Maratxi, Puigpunyent, Selva, Sóller i Valldemossa).
La producció cerealícola és remarcada a
Alcúdia, Algaida, Binissalem, Calvih, Campos,
Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí,
Montu'iri, Muro, Petra, la Pobla, Sant Joan,
Santa Margalida, Santa Maria, Santanyí, Sencelles i Sineu, municipis tots ells majoritiwiarnent
de la zona del Pla de Mallorca. Especifica I'existEncia de molins a Alaró i Petra. En relació al
blat, Vargas Ponce afirma que las tierras de la
isla son delgadas y no pueden sobrellevar grandes mieses ... las t i e m exigcn mucha labor, y
las más se aran cuatro o cinco veces antes de
sembrar, i que les freqüents caresties es devien
m b que a la mala calidad del tcrrcno ... al mal
sistema observado hasfa el dia de no permitir la
exíracción.
La vinya i la producció de vi, aixi com la
seva qualitat, se significa a pobles com Algaida,
Banyalbufar (esquisitos), Binissalem (de superior calidad), Esporles (vino muy particular llamado malvasia), Felanitx (del que fabrican
aguardiente), Inca, Manacor, Marrarxí, Petra,
Pollenca (vino particular llamado Muntona),
Porreres (del que fabrican aguardiente), Santa
Maria, Sencelles i Sineu. Segons Vargas Ponce,
es produ'ia más vino del necesario para su consumo... se embarca o se convierfe en aguardiente; concretament, des de Felanitx ja es feien exportacions cap a Anglaterra.
Quant a d'altres productes es destaca el
cultiu de figueres a Algaida, Llucmajor, Manacor, Montu'iri, Petra. Per valorar la importAncia
del cultiu de la figuera en el segle XVIII, ens remetem un altre cop a Vargas Ponce: constata
una multiplicaci611de higueras y coniercio de su
fruto ... puede sacar tanto provecho como de la
aceituna

És interessant comprovar la producció de
llegums (Algaida, M, Manacor, Montu'iri,
Petra, Sineu); hortalisses (Valldemossa); panses
(Algaida, Llucmajor, Manacor, Montuiii); fruites (Banyalbufar, Bunyola, Esporles, Inca,
Palma, Porreres, Puigpunyent, Santa Maria, Sóller); safrh (Porreres i Sencelles); i dperes
(Muro i Sencelles).
La producció de seda s'indica a Alaró, Binissalem, Bunyola, Esporles, Muro, Puigpunyent, Selva, Sóller i Valldemossa. De la seda
Vargas Ponce diu: aumentada la criá de moreras, puede dar ocupación lucrosa Quant a plantes tkxtils es destaca la producció de canyom a
Muro, la Pobla i Santa Margalida, aixi com el
cultiu de cotó a A&. D'altra banda, es dóna
noticia d'una fabrica de paper a Petra.
La informació sobre la ramaderia no esd
massa concretada. Inclouria ovelles, cabres, vaques, porcs, i d'altres animals dom5stics; és
apuntada a 29 localitats, mentre que la producció de llana només s'especifica concretament a
Alcúdia i Pollenca. Per altra part, es fa referbncia a la caca, a ArtA, i a la pesca d'anguiles a
Muro i Alcúdia.
Quant a les activitats extractives, informa
de pedreres a Andratx (jaspe), Muro (una cantera de piedra de muy buena calidad), Puigpunyent (las mejores canteras de jaspe); així com
de l'extracció de sal a Campos (existen las Salinas que producen finisima sal ... cn'an 10s prados de Campos cantidad de sosa).
Les activitats comercials es reflecteixen en
la informació de les fires d71nca (fodos 10s jueves del año), Sineu (por el mes de mayo), Pollenqa (en los últimos domingos de septiembre) i
Llucmajor (a 29 de noviembre).
Aspectes histories i etnografics
Als textos de les vinyetes se citen els fets
més rellevants de cada localitat. Es deixa constimcia del seu origen o de les restes arqueolbgiques que s'hi troben; talaibtiques (Sencelles),
romanes (Palma, Pollenca, Inca, Sineu, Santanyí, Santa Margalida), &abs (Palma, Inca). A
Cabrera se citen vestigios de antigua población,
i la Conillera, del fodo desierta, és considerada
pafria según algunos del grande AnibaL
Al mapa s'indiquen els convents i ordes religiosos, aixi com els oratoris públics; puntualment, se situen els llocs de batalles histbriques
importants (Llucmajor, Santa Ponca i Peguera).
Per altra part, les vinyetes tenen també un
&buix que fa referkncia a les activitats, paisatge, histbria, etc., malgrat que el seu valor i la
seva qualitat no es pot generalitzar per a tots
igualment. A totes les vinyetes apareix el respectiu escut de la localitat. A la dedicatbria del
mapa s'observa un escut de la ciutat de Palma i
un escut de Balears.

A Banyalbufar es representen les marjades
cap a la mar, amb vinyes, i les muntanyes, i un
vinater que boca vi de diferents tipus de botes

(moll& giró, tinto, moscatel, malvasia, pámpol
rosat). El Santuari de Lluc e s d enclavat dins la
muntanya, on es veu la imatge de la Mare de
Déu, que sembla s'apareix a un pastor.
A Muro es representa el treball a les pedreres i un treballador dins l'aigua -a 1'Albuferaque cull chyom. A Santa Maria es veu un cep
de vinya, un home que cull rem i un que en
menja. A Sóller sembla que es vol reflectir la
vall amb molts d'arbres. A Bunyola, poble de
munltanya, on hay algunos bosques de consideración, es veuen llenyaters treballant al bosc.
De Palma es representa el fons de la badia,
amb vaixells i l'estarnpa tbpica de la Catedral, a
més de diversos campanars de les parrbquies; la
ciutat apareix emmurallada, amb molins a llevant i a ponent. A Marratxí, on se halla una fábrica de losa ordinaria, hi ha artesans que treballen -tot suposant que són de Pbrtol, naturalment-.
A Esporles hi ha gent que treballa la pedra,
sembla que fan un marge. A Valldemossa hi ha
un cxmid i sembla que es volen representar les
vinyes. A Puigpunyent, una barraca de carboner amb una sitja. A Calvii sembla que cullen
garrofes. A Deia hi apareixen odres d'oli.
A Alar6 hi ha empeltadors. A Sencelles,
un pastor que guarda ovelles. A Santa Margalida piquen cinyom. A Selva fan oli. A la Pobla
hi ha una filadora devora 1'Albufera. A Campos
es veu batre a I'era, pallers i un ca~ador;crida
bastíant l'atenció la representació d'una palmera. A Santanyí surt un pescador, una era i un
paller.
A Ard, poble de caCa, hi ha dos ca~adors
amb dos cans, i dues cabres salvatges; s'hi destria bastant bé el poblc, I'església i Sant Saivador. A Alcúdia es representen les murades,
amb un vaixell a cada banda, un cacador prop
de 19Albufera-amb canyet i aus que volen- i
un pescador d'anguiles amb barca; entre els dos
bra~osde mar, el puig de la Victbria, amb un
ermita i una talaia. A Pollen~a,una de las villas
más antiguas y considerables dcl Reyno, hi ha
un cep de vinya.
A Sineu seguen i fan una garba. A Montui'ri sembla que assequen fruites al sol. A Petra hi
ha un llaurador amb un parell dc bous. A Felanitx fan aiguardent amb un alambí. A Porreres
fabriquen vi. A Manacor esta ben representat el
poblc i les garbes dins els sementers. A Sant
Joan fan feines del camp. A Binissalem vermcn
i un home toca una guitarra.

Finalment, a Inca, una de las poblaciones
que tuvieron 10s Romanos y mayor en aquellos
tiempos de 10 que 10 es en el dia; se hallan vestigios antiguas y entre otros se escontró en uno
de sus campos la lápida de marmol que va gravada, efectivament al dibuix de la vinyeta apareix una lipida amb la següent inscripció; Sulpitia Galieni vixit annis XXV mesibus VI (notícia
que també recull Berard).

CONCLUSIONS
El mapa de Mallorca d'Antoni Despuig i
Dameto de 1785 és, sens dubre, un dels millors
documents de la cartografia de l'illa. I ho és no
per la seva bellesa, sinó, molt especialment, per
la seva perfecció i perquk és un document bastant complet, que tengué gairebé un segle de vigbncia a nivell prictic.
Cal destacar que el mapa no fou fruit de la
casualitat, sinó que és un clar producte de I'kpoca. En aquest sentit, ja s'ha esmentat que seria
possible pensar en una relació d'Antoni Despuig amb l'empresa cartogdfica de Tomis
López, de la mateixa manera que són segurs els
seus contactes amb els membres de l'expedició
Tofifio. Així, en la realització del mapa hi conflueix la millor cartografia de l'kpoca.
Per altra part, no hi ha dubte que el mapa
vol ser una imatge homogbnia i objetiva de la
realitat que representa. En aquest sentit, esd
globalment en consonhcia amb el pensament
dels viatgers de la Il~lustraciói la seva preocupació geogrifica renovadora, dirigida a dejar es-

crupulosa constancia de la realidad económica,
una, geografia guiada por el signo de 10 Útil
(GOMEZ DE LA SERNA, 1974).
D'acord amb Catalina Cantarellas (1981),
el mapa esti guiat en conjunt per un criteri
cienlifico-naturalista i histbrico-artístic, i se
sima per la seva confecció i disseny pel que fa a
les vinyetes dintre d'un ambient romhtic, que
idealitza el paisatge i Ics tasques agrícoles, tot
imprimint-les un caricter bucblic.
En definitiva, malgrat pugui esser analitzat
des d'altres pcrspectivcs, des del punt de vista
geogrific, globalment, el mapa d'Antoni Despuig és una carta geogrifica general de l'illa de
Mallorca, prbpia del seu temps (5).

NOTES
1.- A mts del Mapa de la Isla de Mallorca y Cabrera -2 f.- (1773), de Tomás López, en relació a
Balears, es poden citar el de Isla de Ibiza (1778), Isla de Menorca (1780), Casfillo de San Felipe y
Bahía de Mahón (1781). Isla de Cabrera (1782), Desembarco de Crillón en Menorca -8 f.- (1783)
i Baleares y Pifhyusas-2 f.- (1793).Cf. CAPEL, 1982.
2.- 814 x 564 mm. Escala aprox. 1:229.700.
3.- En efecte, en motiu del segon centenari de la primera edició, el taller 6A Obra ,Grhfica de Palma
ha duit a terme una nova estampació del mapa, realitzada amb les planxes originals, en una edició
limitada a . 75 exemplars. Es pot apuntar igualment que també existeix una reproducció del mapa, a
escala 1 :200.000,editada l'any 1814 per Manuel Britón.
4.- Segons Llabrés Bernal, en nuestro archipiélago ... levanfó la carfa de la Isla de Mallorca y sus
adyacentes, la de la Isla de Menorca con planos, la de las Islas de Ibiza y Formentera tarnbién con
planos, y el especial del puerlo de Mahón, que se esfamparonen 1786.
5.- Segons Berard, les leguas de a diez y nueve al grado o casfellanas, ... cada una confiene 7.000
varas de Castilla, que son 1.400 destres de Mallorca, medida que equivale a 5 varas dichas cada desira y &te de 21 1/2 palmo mallorquin. Las varas de Casfilla y 10s pies de Burgos equivlente a tres
pies por cada vara.
6.- Val a dir, finalment, que no és una carta temiitica, que es desenvoluparen durant el segle XIX.
Encara que hi ha un predcdent amb la de la dcclinació magnktica d'E. Halley de 1701 --que pot
considerar-se el primer esborrany de mapa geolbgic-, l'estímul decisiu de la cartografia tematica
tingué lloc a partir de Humboldt, amb la primera carta d'isotermes, de 1817, i amb l'assaig d'una
cartografia de la vegetació.
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LA INFORMATICA EN LA ENSENANZA:UN MODELO GENERAL
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Introduccion
De todos es conocido el creciente uso de
10s ordenadores en múltiples tareas y su rapida
difusión, en quehaccres cotidianos, de tal manera, que cada vez penetran con mayor intensidad
en el entorno vital del hombre; por ello, no
pocos autores y estudiosos de su posible impacto (1) le asignan un papel primordial como
agente que coadyuvará a originar profundas
transformaciones que afectarán en un futuro
próximo al sistema económico, social, urbano y
en general al estilo de vida.
Uno de esos múltiples campos, en 10s que
el ordenador y la informática no podrían dejar
de incidir, es el de la educación. En la Enseñanza Programada por Ordenador (EPO), o 10 que
otros autores consideran Enseñanza Asistida
por Ordenador (EAO), la informilica no es una
simple herramienta de apoyo, ai modo de otras
tradicionales, sino que puede afectar de forma
insospechada a muchos aspectos de la enseñanza. En paises como Estados Unidos, Francia o
Japón (2) ya se están reaiizando importantes experiencias; no sucede 10 mismo en España,
donde s610 unos pocos grupos, a veces con cscasa ayuda, están empcñados en esta labor.

No es éste lugar de contrastar 10s principios
filosóficos generales de la EA0 (3), sino que
pretcndemos aportar un posible diseño general
para la informatización de unidades educativas,
con la suficiente flcxibilidad para abordar temas
de ciencias, humanidades o gestión; la realización concreta se plasma en unas cuestiones
(desde luego incomplctas) sobre demografia a
través de pirámides de dades.

1.- Consideraciones generales
Aunque no están determinados la totalidad
de 10s requisitos que debe reunir una buena informatización (4), si es necesario tener en cuenta algunos principios de tipo general. En nuestro diseño se han seguido entre otros lagunas de
las siguientes caracteristicas:
- En primer lugar se ha procurado la máxima interaccion entre el alumno (el profesor) y
la máquina. El aiumno está en contacto con el
ordenador, pudiendo comprobar de inmediato,
si su respuesta es adccuada o no a la pregunta
que se le formule; surge asi un efecto c<feedbach constante, de gran eficacia didáctica, sustentado en la experiencia y en razones de tipo
psicológico.
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Consecuencia de 10 anterior, es el facili-

tar el aprendizaje individualizado, planteando a

cada alumno un nivel diferente de dificultad y de
temática que el profesor estime oportuna, de
acuerdo con la situación particular de cada
alomno.
- También se ha pretendido en todo momento familiarizar a alumnos y profesores con
10s conceptos informáticos básicos, que se introducen de forma progresiva; a este objetivo contribuye en gran medida la creación de fichero y
pequeñas bases de datos, que sean de interés
para profesores y alumnos, fácilmente introducibles en la presente aplicación.

extremo obliga a considerar la necesidad de un
uso de la Informatica por personal no informatico, caso que engloba la mayor parte del profesorado actual en España.
Se suscita pues una aparente contradicci6n
como es el uso intens0 de 10s ordenadores por
personal no especializado. Este trabajo supera
esta dificultad; puesto que se apoya en el hecho
de que el ccuso de la informática>>no tiene por
que significar el saber programar, sino manejar
un ordenador para un determinado fin. Aquí se
le asigna al profesor el papel de usuari0 u operador, mis preocupado por la pedagogia y 10s
alumnos, que por 10s detalles técnicos inherentes a la Informática.

ESQUEMA DEL PROCESO INTERACTIVOALUMNO-ORDENADOR(efect0feed-back)

II

I
Alumno

4

I

Estimulo
Respuesta 1
Acierto

I Unidadinformatizada 1

4

h4

rv

Confrontación

Es preciso considerar estas y otras punlualizaciones a la hora de abordar el diseño informitico de temas o unidades docentes, puesto que
(45s necesario no perder de vista que se tram de
crear en el alumno el habito de usar en el futuro, y en la medida que le pucda corresponder,
la herramienta informática como uno rnás de 10s
conocimientos que recibe en su enseñanza para
haccr frente a las cuestiones que plantce su entornon (5).
Consecuentemente con 10 expresado más
arriba la configuración del programa uata de
contemplar ras opciones más eficaces --caracter
abierto, facilidad en el aprendizaje de conceptos
informáticos básicos, adquisición de un sistema
de trabajo lógic-,
todos ellos obtcnibles de la
utilización del ordenador en tareas doccntes y
educativas.

El dctalle tknico más destacable de estc
trabajo es el diseño, suficientemente versátil, de
un fichero secucncial que contenga las cuestiones proponibles al alumno y de un programa
capaz de rastrcar y entender dichas preguntas.
Este entendimiento se realiza en virtud de cierta
clave, el TIP0 DE CUESTION, que indica el
esqueña del registro que contiene la pregunta
formulable con sus correspondientes respuestas.
Este punto tiene la misión de conferir toda su
flexibilidad al método. Se han previsto cinco
tipos de registros o preguntas, cuyos diseños
respectives serán expucstos en 10s párrafos siguientes.

2.- Diseño del modelo de automatizaci6n para
aplicaciones docentes: piriimides de edades.

Este apartado esta refcrido al tipo de preguntas que aparece en 10s clásicos tests con vanas respucstas posiblcs (distractores), de las
que s610 una es correcta. El programa de creación del fichero pcrmite la formulación de la
cuestión incluyendo la respuesta exacta y hasta
tres errówas. Para un plantcamiento valido y
una bucna corrección de las respuestas, es necesario conocer las siguientes formulaciones:
enunciado de la pregunta, número de respuestas
( m b . 4), las propias respuestas a plantear y la
correcta (ver cuadro 1).

Por 10 dicho antcriormente, se ha discfiado
un programa que admite la informatización cn
principio de cualquier tema, abierto e intcractivo, que permite amplia participación de profesores y alumnos.
Este aspecto es de gran importancia, ya
que creemos que las aplicaciones con provecho
del ordenador como apoyo a la enseñanza, conllevan una intensa participacion del profesor
para dirigir el aprendizaje de 10s alumnos. Tal

2.1.- Tipo de pregunta 1:
TEST CON DISTRACTORES

HARD-COPY 1
Pregunta con
distractores
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CTJADRO 1:DISEÑO DE REGISTROPARA UN TEST CON DISTRACTORES
NCAMPO

CONTENIDO

TPO DATOS

LONGITUD

Numérico
Alfabético
Numérico
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Numérico
Alfabético

CODIGOPREGUNTA(i)
ENUNCIADOPREGUNTA
NÚMERO RESPUESTAS
RESPUESTA 1
RESPUESTA2
RESPUESTA3
RESPUESTA4
RESPUESTA CORRECTA
CLAVE DIBUJOEN PANTALLA

CUADRO 1:
DISERODE REGISTRO PARA UN TEST
CON DISTRACTORES.

El contenido del octavo campo permite al
programa utilizado por el alumno la posibilidad
de tener en pantalla un gráíico o dibujo sobre el
que: se formula la pregunta. Esto es perfectameinte posible con una correcta distribución de
la superficie útil de pantalla (ver HARD-COPY
1). Ademb, aparte de simples dibujos, también
puede scr empleado este espacio para contcner
textos especiales como explicaciones y/o ayudas.
Esta clase de dibujo puede ser:

- CERO: Cuando no se desea ningún gráfico de ayuda.
- UN NOMBRE PRECEDIDO POR UN
ASTERISC0 (*): Dicho nombre tendra un máximo de 14 caracteres y correspondcrá a la clave
de un dibujo que se habrá diseñado y almacena-

do en un fichero indexado especial para dibujos.
- UN NOMBRE: En este caso, el nombre
será una palabra de mhimo 15 caracteres y que
no comenzará por un asterisco. El programa
que acceda a esta información sobreentenderá
que existe una ley matemática que permite la
construcción de algún gráfico a partir de ciertos
parámetros almacenados en otro fichero especial, también indexado. Este último caso será el
más normal para dibujar en pantalla una pirámide de edadcs de un país o rcgión a partir de
sus datos demogrSicos.
Laos diseños de registros de 10s ficheros de
dibujos y de gráficos son comentados en 10s
apartados 2.6 y 2.7.
2.2.- Tipo de pregunta 2:
RESPUESTA NUMERICA
En este punto se comenta la estructura de
aqucllos regislros que contengan una pregunta
cuya respuesta sca un número (fccha, cantidad,
código, indice ...) y que no interesando memorizarlo exactamente o porque es fruto de las circunstancias que fuere, no haga dar falta necesariarnente una respuesta exacta. Existirá un cierto margen o tolerancia admisible de error. En el
caso de que intcrese una contestación precisa,

CUADR02: DISENODE REGISTRO PARA UNA PREGUNTA
CONRESPUESTA NUMERICA
N" CAMPO CONTENIDO

o
1
2
3
4

CODIGOPREGUNTA (2)
ENUNCIADOPREGUNTA
RESPUESTACORRECTA EXACTA
PORCENTAJEERROR ADMISIBLE
CLAVE DIBUJOENPANTALLA

LONGITUD
1
40
1O

2
15

TIP0 DATOS
Numérico
Alfabético
Numérico
Numérico
Alíabético

CUADRO 3: DISENODE REGISTROPARA UNA PREGUNTA
DE RESPUESTAENUMERATIVA

N" CAMPO CONTENIDO

LONGITUD

!

TIP0 DATOS
Numérico
Alfabético
Numérico
Numérico
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético

CODIGO PREGUNTA(3)
ENUNCIADOPREGUNTA
N" RESPUESTASEXIGIDO
N" RESPUESTASPOSIBLES
RESPUESTA POSIBLE 1
RESPUESTA POSIBLE 2
RESPUESTA POSIBLE 3
RESPUESTA POSIBLE4
RESPUESTA POSIBLE 5
RESPUESTA POSIBLE 6
RESPUESTAPOSIBLE7
RESPUESTA POSIBLE 8
RESPUESTA POSIBLE 9
CLAVE DIBUJOENPANTALLA

se hará que dicho margen se anule.
El diseño de registro se propone en el cuadro 2:
CUADRO 2:
DISEÑO DE REGISTRO PARA UNA
PREGUNTA CON RESPUESTA
NUMERICA

En este caso, el contenido del cuarto
campo será el mismo que el del octavo campo
del diseño de registro de la cucstión anterior
(ver cuadrs 1). Esta información se repctirá al
final de todos 10s regisuos del fichero secuencial, por 10 que será posible planteu cualquier
tipo de pregunta previsto, empleando gráíicos
tarnbien en pantalla (ver HARD-COPY 2).

2.3.- Tipo de pregunta 3:
RESPUESTA ENUMERATIVA.
Este párrafo comtempla la formulación de
una pregunta con varias respuestas correctas posibles. de las que no tienen porque exigirse
todas. Una cuestión de este tip podria
ser:ccEnunciar 3 provincias de la región .de Andalucía,,. La maquina ha de estar programada
para prever todas las posibles cornbinaciones de
respuestas válidas. En principio, el programa se
dlseñó para admitir hasta 9 respuestas correctas
posibles, por 10 que el número de respuestas
exigidas será siempre igual o onferior a esta
cifra.
Se propone el siguiente diseño de registro:
CUADRO 3:
DISEÑO DE REGISTRO PARA UNA
PREGUNTA DE RESPUESTA
ENUMERATIVA

CUADRO4: DISEÑODE REGISTRO-APARA TEXT0 MUTILADO
N"CAMP0

o

1
2

CONTENIDO
CODIGOPREGUNTA
ENUNCIADOPREGUNTA
CLAVE DIBUJO EN PANTALLA

LONGITUD
1
79
15

TIP0 DATOS
N U ~ C ~ ~ C O

Alfabético
Alfabético
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CUADRO 5: DISEÑO DE REGISTRO-BPARA TEXTOMUTILADO

ITCAMPO CONTENIDO
O

LONGITUD

TIPO DATOS

1
2
3
4

C~DIGO
PREGUNTA(4)
ENUNCIADOPREGUNTA
ITPALABRAS CLAVE (N)
INICIO PALABRA CLAVE-I
LONGITLJDPALABRACLAVE-1

1
79
1
2
2

Numérico
Alfabético
Numérico
Numérico
Numérico

2.N + 1
2.N+ 2
2.N+ 3

INICIO PALABRA CLAVE-N
LONGITUDPALABRACLAVE-N
CLAVEDIBUJOENPANTALLA

2
2
15

Numérico
Numérico
Alfabético

CUADRO 6: DISENO DEREGISTROPARA UNAEXPLICACIONSINPREGUNTAS

N" CAMPO CONTENIDO
O
1
2
3
4

CODIGOPREGUNTA ( 5 )
ENUNCIADO (LINEA 1)
ENUNCIADO(L1NEA 2)
ENUNCIADO (LINEA 3)
CLAVE DIBUJOENPANTALLA

LONGITUD
1
40
40
39
15

TIP0 DATOS
Numérico
Alfabético
Alfabético
Alfabético
Alfabético

2.4.- Tipo de pregunta 4:
TEXT0 MUTILADO

En el HARD-COPY 3 se puede observar la
información visible sobre pantalla al plantearse
una cuestión de este tipo al alumno.

Con esta forma de pregunta se le ofrece al
alumno una frase cuyas palabras o conceptos
clave están sustituidos por guiones. La respuesta ha de ser precisa y exacta para su validez.
Vearnos un diseño de registro para llevar éstos a
cabo.
CUADRO 4:
DISEÑO DE REGISTRO-A PARA EL
TEXTO MUTILADO

El programa permite la entrada de las respuestas exigidas (en el caso expuesto, 3) y despues procede a corregirlas. Para ello, registra la
existcncia de cada una de las respuestas del
alumno en la lista de contestaciones posibles almacenada en el fichero secuencial. Si hay alguna exuaña, la subrayará y considerará la entrada incorrecta. Dcspués, editará la lista completa
de respuestas posibles (ver HARD-COPY 4).

Las palabras o conceptos clave a completar
han de ser grabadas con algún tipo de letra especial, para que el programa de rcalización de
la práctica sepa qué zona enmascarar con guiones. Esta técnica ha de variar forzosamente en
función de las características del ordenador
sobre el que se implemente la aplicación. Siste-
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CUADRO 7: DISEÑO DE REGISTRODE FIN DE FICHERO
N" CAMPO CONTENIDO

1

I

I

LONGITUD

-1 (clave final archivo)

2

TIP0 DATOS
Numérico

CUADRO 8: DISEÑO DE CLAVE Y REGISTRO PARA EL FICHERO DE PIRAMIDES
N" CAMPO CONTENIDO

N" CAMPO

LONGITUD

CONTENIDO

LONGITUD

POBLACION TOTAL DELPAÍS
INTERVALODE CLASE (minimo= 5)
MAXIMO VALOR DE LOS INTERVALOS
ARODE RECOGIDA DE DATOS
PRIMER INTERVALO-HOMBRES
PRIMER INTERVALO-MUJERES
SEGUNDOINTERVALO-HOMBRES
8SEGUNDOINTERVALO-MUJERES

TIP0 DATOS

TIP0DATOS
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico

.................
Numérico
NumQico

Como ejemplos dc pirámidcs en pantalla
caben citar 10s HARD-COPY anlcriorcs. Los
listados por impresora de algunos paises se puedcn ver en las figura 1,2,3,4.
2.7.- Esquema del fichero de dibujos.

Análogo papcl dcscmpcñan 10s dibujos durant(: la ejecución dc la práctica.. Asimismo,
tanto 10s datos de 10s gráficos como 10s dibujos
son tarnbién dcfiniblcs por el prolesor. En 10s
HARD-COPY anlcriorcs se pucdcn ver aigunos
de estos dibujos, o mensajcs ya que ésla pucde
ser o m utilidad marginal de 10s mismos.
DC forma paralcla a 10s gráficos, se discña
un fichero de dibujos, al que hará rcfcrcncia cl
de preguntas. Este archivo es indexado y sigue
el esquema dcl cuadro 9.
Como la pantalla dcl CEM 3032 de COMMODORE ticne 24 lincas, se dcstinan las 18
superiores para gráíicos y dibujos, la 19 como
scparación y las 5 rcstanlcs para formulación de
prcguntas.

3.- Desarrollo practico de la aplicacion.
El proccso dcscrito en el capitulo antcrior
consistia cn una inlcracción prolcsor-máquina.
El que se rclata a continuación, la relación de la
práctica en sí, será una intemcción máquinaalummo. El ordenador no es más que un insuumcnto intcrmcdiario de gran utilidad entre el
profcsor y 10s alumnos. Para ello, ha de estar
programado adecuadamcnte. Sin embargo, en
nucstro caso, esta labor no ticne porqué revestir
complcjidad alguna, ya que 10s diseños de 10s íichcros son suficientcmcntecómodos.
El programa de realización de la práctica
consiste en una lectura-banido dcl archivo secucncial de preguntas, accedicndo si es necesario a 10s de gdficos y dibujos. El ordenador
será pues capaz de plantcar correctarnente al
alumno prcguntas de diversos tipos, intcrprem d o las informaciones grabadas en el disco, y
de discernir o contrasta 10s resullados propuestos para cada alumno frcnte a 10s almacenados

CUADRO 9: DISENO DE CLAVE Y REGISTROPARAEL FICHERODE DIBUJOS
WCAMPO CONTENIDO
1

WCAMPO
1

...............
18

NOMBRE DEL DIBUJO
CONTENIDO
LINEA 1 DELDIBUJO

LONGITUD
14

LONGITUD

40

TIP0 DATOS
Alfabético
TIP0 DATOS
Alfabdtico

...................................................
LINEA 18DEL DIBUJO

previamcnte por el profesor. Todo ello, mediante una apropiada diswibución de la superfiun consmte conuol sobre
cie dc la pantalla
las entradas rccogidas a través dcl teclado.
AS^ es posible
prácticas
se
patcn al ticmpo de respuesta de cada alumno y

susceptiblcs de ser rcpctidas cuantas veces sea
nccesario. Al final de cada sesión, el ordenador
indicará cl númcro de acicrtos y de fallos cometidos, 10 que permitc al profesor seguir la trayectoria individualizadade cada alumno.

NOTAS

('1
(")
)

De 1aEscuelaTCcnicaSupcriorde IngenierosIndustrialcs.
Profesor del Departamcnto de Geografia de España. Fac. de Filosofia y Lctras. Universidad
de Zaragoza.
Este trabajo roma parte de un informe más amplio titulado: ((Uso y Aprcndizaje de la Informática de BUP, FP y EGB>>(348 pp) preparado por el equipo GENIA (Grupo Enseñanzas
Informátizadas de Aragón) que obtuvo un accésit en el concurso de FUNDESCO (1982). Esta
parte dedicada a un tcma gcogrifico fué premiada además con el primer premio dcl concurso

internacionalEUROCITEMA-82(SIMO-82).
(I).- Ej.: TOFFLER, A. <<Elshock dcl Suturo>>.Barcclona. Plaza y Janés. 1972. ((La tercera Ola>>.
Barcclona.Plaza y Janés, 1980.
(2).- NORA, S. y MING, A. (1978): L'informafisotion de la societ6 La Documcntación Francaise.
1 vol. mis 6 anexos
(3).- Vid. las actas del 111 Congreso Mundial sobre Informática y Educación (Lausanne, Julio
1981).
(4).- SOLA, A. y GIL, J. (1982): dcl grupo GENIA han realizado abundantes obscrvaciones expcrimcntando con varios grupos de alumnos, a 10s cualcs se les impartia la misma explicación, pcro unos
rcalizaban prácticas con el ordcnador y ouos no; dcspués de minuciosas comprobacioncs, han llcgado a
la conclusión de que cl ordcnador es un mcdio cficaz si csd convcnicntcmcntc dosificado y tutclado su
emplco.
(3.- FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCION SOCIAL DE LAS COMUNICACIONES. (FüNDESCO),(1982) Scc~orEnscñanza,pág.28.
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PRECIPITACIONS MAXIMES DIARIES A LA SERRA DE TRAMUNTANA, MALLORCA
Miquel Grimalt Gelabert.

Com queda pal& a tota la investigació
sobre el clima dc Balears existeix un mhim pluviometric prou marcat a la scrra de Tramuntana
mallorquina, sobretot a la seva part central, on
els nivclls mitjans de precipitació anual superen
els 1000 mm.
Tal fenomen ha estat quantificat repetidament i destaca l'aportació que suposa la tesi de
J. A. Guijarro (1986), a l'homogenci'tzar les
dades mitjanes per a tota l'illa de Mallorca, amb
d'altrcs estudis precedents com són els articles
de J. M. Raso (1981 i 1984).
Com apunta A. Jansh (1985) en un condcnsat article de divulgació, la forta quantitat de
precipitació rebuda pcr la scrra no és un fenomen relacionat amb un augmcnt substancial dels
dics de pluja o neu respecte de la resta de l'illa,
sinó que més que res aquest fet és degut a un
ascens de la intensitat de les pluges per factors
bhicament topogrifics.
Al present article realiuam un estudi dc les
intensitats de les pluges &Aries, i per aixb ens
basam en l'aniilisi de dos aspcctcs:
- La distribució mensual i anual dels dies
amb precipitació abundosa.
- El cilcul dels períodes de retorn per a
valors mhxims de precipitació en 24 hores.
Per a ambdues tasques hcm escollit les obscrvacions del període 1961-1985, amb qui:

quasi es completa el trentenni internacional de
1961-1990. A més, la primera data coincideix
amb la posada en funcionament de bona part de
la xarxa sccundkia d'observatoris, amb quk
s'obté una homogencItat sense haver de recórrer a ajustaments estadístics. Finalment les recomanacions de l'organització Meteorolbgica
Mundial (Jansh Guardiola 1969, 74) consideren
que els cinc lustres són bptims per a dades de
precipitació referides a territoris insulars.
Les estacions escollides són 12, que a continuació llistam, ordenades segons la longitud
(d'E a W) i donam a continuació la seva algada
sobre el nivell de la mar, expressada en metres.
Estació a.snm.
Far de Formentor (Pollenga)
150
Pollenga (urbana)
55
Biniatró (Campanet)
120
Mossa (Escorca)
530
L'Hort Nou (Alarb)
260
Son Torrella (Escorca)
840
Sóller (Convent)
40
Raixa (Bunyola)
155
Banyalbufar (urbana)
90
La Campaneta (Puigpunyent)
535
Calvia (urbana)
115
Estellcncs (urbana)
160

-

Així cobrim aproximadament la longitud
de la serra, i param esment en obtenir estacions
orientades als vessants N i S, amb d'altres de situació prhcticament central, com són Son Torrella o la Campaneta.
La impordncia de I'cstudi d'intcnsitats miximes de precipitació esdcvé major en climes
com els mcditerranis, on Ics quantitats assolides
en pcríodes curts rcprescntcn un risc del medi
físic a considerar i aporten un percentatge no
gens menyspreable dcl total dc precipitacions.
Donada la manca d'una xarxa de pluvibgrafs que pcrmctin obtcnir dadcs referides a intcnsitats horkics, ens hem hagut d'acomodar a
I'ús de Ics quantitats totals dc precipi~cióen 24
horcs.

LA D I S T R I R U C IAL
~ LLARG DE L'ANY
DELS DIES DE PRECIPITACI~ABUNDOSA
Per convenció es considera que una pluja
ha cstat d'intcnsitat quantiosa quan supera cls
30 mm. en una jornada. Aquest llindar ha eslat
emprat en estudis referits al clima mediterrani
com el més significatiu per a prccipilacions
abundosas (Clavero i alucs, 1980, 111-112), en
el mateix sentit es dccanta Mutin Vidc (1987),
el qual considcra com a bplim el límit quc proposarn.
Tai quantitat en funció de la seva distribució horBria pot dctcrminar aiguals for& -si
s'exccptua un hipotk~ic repartiment per igual
durant les 24 hores-,
fenamens típics de la
nostra Arca gcogrxica, que ocasionalmcnt donaran lloc a inundacions locals o a la formació
de fortes escorrenties i rcvingudcs als cursos
d'aigua de 1'Pca.
Hcm avcriguat el repartimcnt de Ics prccipitacions que en 24 horcs han assolit o superat
cls 30 mm. a Ics diverses estacions, i n'hcm calculat la mitjana mcnsual per al període dcls darrcrs 25 anys, dcl que n'obtcnim cl quadre 1.

S'aprccia una distribució sensiblement similar a la de les precipitacions mitjanes, que
podcm comparar griíicament. Els diagrames
que segueixcn prescnten (en línia discontinua)
la distribució de la precipitació mitjana segons
dadcs de Guijarro (1986), referides al període
1961-80 i, excepcionalment, d'claboració prbpia
per al cas d'Estcllencs i de Son Torrella. Al matcix sistema de coordcnades i amb I'escala a
I'esquerra s'cspecifiqucn la mitjana de dies amb
precipitació superior a 30 mm.
De l'obscrvaci6 dels grhfics, així com de la
taula anterior, en podcm deduir uns trets a remarcar, que tot i la diferkncia entre les estacions, manifesta el conjunt de manera comuna:
- La precipitació segueix un ritme pricticament igual per a ambdues línics dels diagrames, amb una coincidkncia en els punts mBxims
i mínims, la qual cosa no fa sinó corroborar la
impordncia de Ics pluges intenscs com a dcterminants dc la distribució anual. Constituiria l'única excepció, prcscnt a gairebé totcs Ics estacions, la manca de rcflcx del mixim rclatiu de
desembre (que existeix en les precipitacions
mitjanes) a la corba de distribució dcls dies de
precipitació intensa. La explicació cal trobar-la
en el carictcr de plugcs més persistents que no
fortes al primer mes de I'hivcrn, on l'efccte
reactivador de la Mcditerrhnia ha minvat respccte a la tardor, mcnuc que la circulació de Ics
pertorbacions d'origcn atlhntic arriba a latituds
més baixes i ens afecta plcnamcnt.
- Es poden assenyalar en una lectura més
detallada de la distribució de plugcs intenses:
- Un mhxim destacat a la tardor, que
oscil.la enue el cas majorilari de I'octubre o un
segon dcl novembre.
- Un mínim molt destacat al juliol, que
només qucda aminorat al cas dc Pol1cnc;a en
una anomalia ja detectada a Guijarro (1986) en
referir-se a quantitats mitjanes.
- Un mixim relatiu a la primavera, quc se
cenua altcrnativamcnt al marc o a I'abril.

1.Mitjanamcnsualdc dics amb precipitaciósuperiora 30 mm.

Formentor
Pollcnqa
Biniatró
Mossa
S'HortNou
Son Torrella
Sóller
Raixa
Banyalbufar
SaCampancla
Calvih
Estellcncs

G
0,12
0,60
1,05
0,76
0,72
1,48
0,72
0,36
0,28
0,68
0,32
0,52

F
0,08
0,40
0,55
0,76
0,52
1,20
0,44
0,24
0,12
0,52
0,12
0,29

M
A
M
0,24 0,04 0,12
0,44 0,64 0,24
0,63 0,72 0,23
0,96 0,62 0,52
0,56 0,60 0,32
1,44 096 0,96
O,@ 0,48 0,44
0,36 0,44 0,28
0,16 0,24 0,20
036 0,60 0,44
0,28 0,20 0,20
0,57 0,38 0,38

J
J
A
S
0,04 0,M 0,24 0,32
0,16 0,12 0,44 O,@
0,09 0,M 0,18 O,@
0,32 0,M 0,40 0,72
0,16 0,08 0,24 0,52
0,16 0,OO 0,28 0,84
0,08 0,00 0,16 0,68
0,16 0,M 0,16 0,60
0,08 0,OO 0,20 0,48
0,24 0,M 0,36 0,76
0,12 O,M 0,12 0,68
0,24 0,OO 0,29 0,57

O
0,40
1,OO
1,OO
1,76
1,08
2,32
1,OO
0,72
0,52
0.96
1,OO
0,90

N
0,36
1,24
1,14
1,48
0,76
1.92
1,12
0,68
0,32
1,04
0,44
062

D
0,12
O,@
0,96
1,32
0,80
1,72
0,92
0,68
0,28
0,88
060
062
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Aquesta segona punta és molt menys important
que l'autumnal i es pot entendre lligat amb dos
fets. En primcr lloc, al maq les altes pressions
hivernenques que es formen per causes tkrmiques sobre la península IbErica deixen d'esser
persistents i permeten el pas a pertorbacions
d'origen exterior. En segon terme, s'ha d'esmentar una causa gairebé arbritkia: el calendari atorga al febrer un 10% menys de dies respccte dels mesos immediatament anterior i posterior, aquest percentatge incrementa sensiblement la imporhcia del mínim relatiu febrerenc.
- Les excepcions locals la relació directa
entre dies de precipitació abundant i repartiment mensual de prccipilacions mitjanes son
mínimes: Raixa, on el mixim pluviomktric es
doma al desembre, en tant que I'octubre té més
dies de precipitacions quantioses; o Biniatró, on
ocorre un fet similar, encara que canviant els
mesos, l'octubre com cl més plujós i cl novcmbre com el que prescnla més dics amb prccipitació superior als 30 mm.

\

El període de 25 anys que hem escollit
creim que es pot considerar com a mostra vhiida
pcr calcular les recurrEncies de precipitacions
mhimes a nivell anual i estacional. Com a
prova empírica hcm escollit les dades de PollenCa i les d'un observatori similar als estudiats, el
d'Oricnt (Bunyola), en plena serra de Tramuntana i amb una llarga skrie de registre dc pluges
en 24 hores (1944-1985).
Podem comprovar a la taula estadística scgiient la relativament escassa diferkncia en Ics
recurrkncies calculades amb dades del període
1961-1985 o les elaborades a partir de Ics sEries
completes (1944-85 i 1947-85,respectivament).
Precipitacions miximes esperades de retorn
en 24 hores:
Quantitats (mm.)

Període
(anys)

ORENT
1961185 1944185

POLLENC A
1947185 1961185

PE~RIODESDE RETORN PER A
PRECIPITACIONS MAXIMES EN 24 HORES
L'estadística pcrmct conkixcr la probabilitat que un valor extrem de precipitació es repeteixi en un període de temps, per al qual s'ha
d'cmprar una llei dc distribució de freqükncies.
La distribució de mhims de Gumbcl és la que
més s'empra per ajustar els valors cxtrcms. Tal
tkcnica ha estat mostrada corn a particularrncnt
apta per a l'estudi de Ics precipitacions miximcs
diirics a la contrada mediterrinia, i utilitzada
pcr Elias-Ruíz (1979), M. Jardí (1984) i Marún
Vidc (1987).
Per a les illes Balears, J. M. Raso (1984)
empra aquesta tkcnica per al cilcul de totals
anuals extrems.

A la rclació antcrior s'aprccia un no gaire
significatiu canvi de la forma de la funció de distribució segons la mida de la mostra, en canvi hi
ha un lleuger incrcmcnt de la quantitat de partida, atCs quc la mitjana ariunbtica dcls mhxims
s'incremcnla si s'introdueix dins l'avaluació la
dCcada de 1950.
A la scrra de Tramuntana ens vobam amb
intensitats de pluja mhima prou considcrablc,
dins dcls darrers 25 anys i a les estacions que
ens ocupen, destaquen els 257 mm. recollits a
Mossa el 1/X/1973, els 275 del 29/III/1974 a Son
TAULA 11.

Prccipitacionsmhimcs anuals en 24 hores, per a difcrentspcriodcsde retorn.

Formentor
Pollcn~a
Biniatró
Mossa
S'HortNou
Son 'Torrella
Sóllcr
Raixa
Banyalbufar
Sa Campaneta
Calvia
Estellencs

TAULA I11
Periodes de retorn per a precipitacionsen 24 hores.

Formentor
Pollen~a
Biniatró
Mossa
S'Hort Nou
Son Torrella
Sóller
Raixa
Banyalbufar
Sa Campaneta
Calvih
Estellencs
Torrella, o els 273 mm. que caigueren sobre Estellencs el 2411x11971.
A partir de les maximes anuals de precipitació en 24 hores i aplicant-hi la distribució de
Gumbel hem obtingut les taules 2 i 3 (a la taula
3, així com a la resta referides a períodes de retorn, només s'assenyalen com a buits <<-), els espais corresponents a períodes més llargs de 250
anys).
De manera immediata es denota que no hi
ha una correspondCncia estricta enue les precipitacions mitjanes i els períodes de retorn per a
precipitacions intenses, de forma que no sempre
les estacions amb major pluviometria mitjana
anual no són les més torrencials.
No obstant aixb, s'aprecia un pcriode de
rccurrkncia prou llarg per a quanlitats fortes a
Ics dues etacions .extremes dcl conjunt, Formentor i Calvih, que de fet són Ics que reben la precipitació total més migrada al cap de l'any.
Perb en canvi, a la resta dels observatoris
s'hi detecta una manca de correspondCncia
entre la distribució de les intensitats esperades i

la pluviositat mitjana. Per exemple, una precipitació diBria superipr a 200 mm. es pot esperar
cada menys de vint anys per a Sóller (14.49
anys), la Campaneta (18.42) o Estellencs
(18.19); en tant que per a Pollen~a(59.23), Biniawó (46.57), 1'Hort Nou (35.17) o Raixa
(67.47) constitueixen esdeveniments amb periode de retorn molt més llarg, tot i que la pluviometria anual és similar, sinó lleugerament més
elevada per a les quaue darreres localitats. Tal
fet manifesta rclació amb l'orientació i disposició cap als relleus. Les estacions esmentades en
segon terme pertanyen al vessant S, o almenys
tenen elevacions que les posen a recer dels
vents de component NW; la qual cosa no suceeix ni a Sóller ni a Estellencs, per la seva pertinenca al vessant N, ni a la Campaneta, per la
seva situació pricticament central dis la serra.
L'observatori de Son Torrella, per la seva
a l ~ a d ai situació entre els relleus més elevats de
la serralada, constituiria un cas a part, amb
quantitats tant anuals com d'intensitat diiria
molt més elevades.
TAULA IV

Pcriodes de retorn per a precipitacionsen 24 hores.(primavera)

Formentor
Pollen~a
Biniatró
Mossa
S 'Hort Nou
Son Torrella
Sóller
Raixa
Banyalbufar
Sa Campaneta
Calvih
Estellencs

TAULA V
Periodes de retorn per a precipitacionsen 24 hores.(estiu).

Formentor
Pollenqa
Biniatró
Mossa
S'Hort Nou
Son Torrella
Sbllcr
Raixa
Banyalbufar
Sa Campaneta
Cdviii
Eslcllencs
TAULA VI.
Períodes de retorn pcr a prccipitacionscn 24 hores (tardor).

Formcntor
Po1ilcnc;a
Biniairó
Mossa
S'HortNou
Son Torrella
Sóllcr
Raixa
Banyalbufar
Sa Carnpancta
Calviii
Estcllencs
TAULA. VI1
Periodes de rctornpcr a prccipitacionscn 24 hores.(hivcrn)
Formentor
Pollcnqa
Biniawó
Mossa
S'HortNou
Son Torrclla
Sóllcr
Raixa
Banyalbufar
Sa Campííncta
Calvia
Estcllcncs

Com a darrera observació dins del present
article, es poden averiguar els retorns estacionals a partir de la llei de Gumbel, aplicant-la segons les divisions utilitzades en climatologia:
primavera (de marC a maig), estiu (juny a
agost), tardor (setembre a novembre) i hivern
(desembre a febrer), cosa que reflectim a les
taules 4,5,6 i 7.
Com a trets més destacables, en donaríem
els següents:
- EI ritme de les estacions de l'any amb
major precipitació mitjana, que a Mallorca
coincideix amb l'esquema tardor-hivern-primavera-estiu, no es dóna a totes les localitats estudiades, pel que fa al període en qub es pot esperar precipitacions més intenses. Si prenim com a
significatiu el retorn per tenir 100 mm, es donen
les distribucions:
T-H-P-E: a les etacions situades al vessant
nord i/o a les parts cenuals de la serra de Tramuntana (Biniatró, Mossa, Son Torrella, Sóller,
Calvia i Estellencs)
T-E-H-P: que es presenta a Pollen~a (amb
una anomalia positiva de precipitació a l'estiu,
de la qual hem parlat abans) i a Banyalbufar,
estació amb dades que fins a cert punt no semblen coherents, que fan dubtar de la seva representativitat.
H-T-P-E: petita variant de l'esquema dominant que apareix a la Campaneta, sense que representi una diferhcia significativa.

Dues estacions del vessant sud mostren variacions significatives, Raixa (H-P-T-E) i 1'Hort
Nou (T-P-H-E), anomalies on el més significatiu és el refor~amentde la torrencialitat a la primavera.
Formentor, per la seva situació marginal i
amb tots els problemes que solen presentar les
localitzacions a puntes aillades dins la mar, ens
apareix amb un esquema prou distint (T-P-Eli), en qu2: el reforcament de la imporhcia de
l'estiu fa pensar en una relació amb el fenomen
observat a Pollen~a.
En resum es pot afirmar que les precipitacions mitjanes sobre la serra de Tramuntana de
Mallorca es veuen notablement influenciades en
el seu repartiment i la seva quantitat per les pluges diries intenses, de manera que els ritmes
anuals de les precipitacions coincideixen amb la
probalitat mensual de dies amb aiguats abundants (de més de 30 mm), bhsicament afectats
per fets de circulació arnosferica o de relleu.
Quan l'anilisi de les precipitacions dihies es du
al camp dels valors extrems, es comprova que
les diferbncies entre estacions s'extremen i no
guarden ja una coincidencia total amb les observacions estadístiques mitjanes; pel que l'avaluació de freqükncies de possibles aiguats d'intesitat extraordinhia obliga a relacionar aspectes
microclimhtics.

gfniamji a s o n d
fo r mentor

gfmamj i a s o n d
mossa

S'

hort nou

son twrrella
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Introduccib
La caca com a activitat d'esplai és un fenomcn de gran importancia a molts de paisos,
amb una forta tradició als mcditerranis, on ha
interessat tant el seu valor esporliu com l'aportació dielktica de protcines que pot haver represcntat. Malgnt la relativa penúria de la fauna
illcnca (a Mallorca manquen tots 51s grans mamífers, i algunes especies de «caca menon> són
absents de les altres illes) i la propietat privada
del territori .(61% provincial acotat a 1983) que,
si més no, dificulten una practica popular generalitzada d'aquesta activitat, a les Balears la
caca és curolla d'un sector important de la població. L'interks ecolbgic, social, econbmic, en
fi, geogriific del fenomen cinegetic és elevat i
justifica rnés investigacions i estudis dcls que
fins avui s'han publicat. Els autors hem volgut
aportar algunes dades quantitativcs que poden
ser preliminars per a estudis rnés globals del
tema, ara fora de les nosues possibilitats. Convidam, doncs, a possiblcs aulors a acccpm el
repte.
Les Balears ocupen el 14' lloc cn cl nombre
provincial de Ilickncies de caca expedides a
1981, per davall de Barcelona, Madrid, ValCncia, Sevilla, Córdova, Alacant, Badajoz, Biscaia, Malaga, Guipúscoa, Navarra, Astúrics,
Granada (Dades absolutes).

Relativament a la població o a la superfície, la pressió cinegktica és fins i tot més elevada; tenguem present, a més a més, que per
raons geografiques bbvies l'expansió de cacadors a alues territoris de menor presió és molt
menys rellevant que a la península.
Les dades que oferim a l'atenció del lector
han estat obtingudes directament dels llibres de
sol.1icitud de IlicCncies de caca del Servei Provincial d'ICONA (Instituto Nacional para la
Conservación de la Naturaleza) a les Balears.
En aquests llibres hom anota sistematicament
les dades més significatives de cada sol.licitud,
com és ara nom, D.N.I., domicili, etc ... Així,
resulta sencill -bé que laboriós- formar una
estadísticacom laqueaquípresentarn.
Evolució del nombre de llicencies.
El nombre de Ilickncics de caca ha seguit a
Ics illes Balcars una progressió creixent notable
com es pot veure en la Taula 1.
Fins al 1971, les Ilickncics eren expedides
pels Govcrns Civils. A partir d'aquell any, d'acord amb la nova llei dc caca, passaren a ser
tasca de I'ICONA.
Les dadcs de 1971, repartides entre arnbdues institucions, i les de 1972 no han estat localitzades. A la mula es pot veure com després
I'algunes variacions cícliques -no
totes facil-
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DlSTRlBUClO MUNICIPAL DEL PERCENTATE
DE LLICENCIES PER HABITANTS A LES ILLES BALEARS.
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NOMBRE
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ment explicables- és a la dbcada dels anys 60
quan la tendencia de creixement es fa més accentuada.
La baixada més notable i interessant és la
de 1955-1959, immediala a l'arribada de la mixomatoxi a les Balears. La relació causa-efecte
dels fenbmeris és bbvia.
Sols les dades de 1982 inclouen sol-licituds
de llicencia de caca no motivades pel desenvolupament d'aquesta activitat. En efecte, a partir
d'aquest any, l'expedició o renovació del permís
governatiu per tenir armes no es concedeix m6s
que per als cagadors; hom demostra tal condició
amb la llicencia, de manera que un nombre indeterminable de persones que no pensen cagar
obtenen des de 1982 tal document per poder
tenir I'arma.
Probablement hi ha persones que obtenen
la llickncia i desenvolupen una activitat cinegbtica redu'ida i fins i tot nul.la. Tal fenomen és
d'impossible quantificació amb la informació actual. També és cert que hi ha gent que caGa
sense Ilicbncia. Aquesta infracció suposa 205 denúncies en els darrers cins anys (cosa que representa 21,6% de les formulades). Una altra possible aproximació a aquest tipus de furtivisme
pot trobar-se en el punt I11 (distribució municipal), on pobles semblants i prbxims difereixen

massa en el percentatge de ca~adors. Indocumentats i documents inútils afecten l'estadística
en sentit invers, així que parcialment s'equilibren. Consideram que fins al 1981 les xifres de
l'estadistica són les millors que poden obtenirse.
Anotem, a més, que les autoritats militars
expedeixen autbnomament llicencies de caga als
membres de les FAS, no comptabilitzades als
ilibres de I'ICONA.

Tipus de Ilic&ncia.
Al 1981 foren expedides 27.532 llic&ncies,
que equivalen a 27.158 cacadors, ja que alguns
de caricter especial (tipus C) obliguen a la obtenció d'una altre. Es distribueixen de la manera següent:
A,

A,

B3
A,
C1

- d e caricter provincial,
per a majors d'edat i
tot tipus d'art de caqa: ........................................
-¡dem, de caricier estatal ..................................
- d e caricter provincia1,pera majors
d'edat i arts de caga fora armes de foc ...............
-com a A, per a menors d'edat .........................
-per capr amb reclam de perdiu .......................

23.834
2.101
835
363
357

Altres tipus de llicencia tenen una demanda
pricticament anecdbtica:
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-(anual per a estrangers,i tot tipus d'art) ...........
-(¡dem. temporal) ..........................................
B4 -@rovincial,pa a menors d'edat i
fora ames de foc) .............................................
C, -@a a falconeria) .............................................
C3 -@er a fura) ....................................................
C4 -(per a guardes de 16a 40 cans) .......................

A,

AS

3
3
20
3
13
1

En resum, la majoria de cacadors (un
865%) són majors d'edat i sol-liciten cacar amb
tot tipus d'arma (la majoria serh amb escopeta)
exclusivament a les illes --o a províncies costaneres d'acord amb la llei espanyola-. Un nombre important (un 3,03%) renuncien a l'arma de
foc: cal considerar que aquest nombre correspon a cacadors de filats (tords a coll o aucells
fringílids), encara que molts practicants d'aquestes formes de caca obtenen llickncia de
tipus Ag i practiquen alternativament la caca
amb arma de foc i altres modalitats.
Cal destacar que no arriba al 1,5% el nombre de cacadors menors d'edat (15 anys és el
mínim exigit per la llei).

La caca és un esplai tipicament masculí: el
percentatge de dones que obtenen llur llickncia
és inferior a un punt.
Distribuci6 municipal i evoluci6
Per a la taula, hem escollit els anys 1981
--dades modernes més fiables pel motiu exposat anteriorment- i les de 1976, tot considerant
que cinc anys de diferkncia és un període significatiu per veure I'evoluciÓ. Per comptatge en
els llibres hem obtingut el nombre de llickncies
de 1981. Aquest mateix any, l'lnstituto Nacional de Estadística elabori un cens de població,
dades que incloem a la columna segona per a
comparació. La tercera columna és un simple
cocient de les anteriors, que ens indica el percentatge d'habitants amb llickncia (columna 1 x
100/coIumna 2). A la columna IV reflectim la
variació neta de 1976 a 1981, i a la V la mateixa
percentual referida a les xifres de 1981. Es clar
que per a una correcta valoració d'aquestes
dues darreres columnes cal tenir present l'evolució demogrhfica dels diferents municipis.

TAULA I1
Municipi
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Alaró
Alcúdia
Algaida
Andratx
A&
Banyalbufar
Binissalem
Búger
Bunyola
Calvia
Campanet
Campos
Capdepera
Conseli
Costitx
Deii
Escorca
Esporles
Estellencs
Felanitx
Fornalutx
Inca
Llorito
Lloseta
Llubí
Llucmajor
Manacor
Mancor de la Vall
Maria de la Salut
Marratxí
Montu'iri
Muro
Palma

Núm. llice. 81

N h . habitants

% Uiehab.

Variació neta
8 1-76

% Variacib

Petra
Pollen~a
Porreres
La Pobla
Puigpunyent
Sencelles
Sant Joan
Sant Llorenc
Santa Eugtnia
Santa Margalida
Santa Maria
Santanyí
Selva
Les Salines
Sineu
Sóller
Son Cervera
Valldemossa
Vilalranca

Alaior
Ciutadella
Ferreries
Maó
Mercadal
Sant Lluís
El Castell

Formentera
Eivissa
Sant Antoni
Sant Josep
Sant Joan Bta.
Santa Eulilia

TOTAL PROVINCIAL

27.252

655.919

Així, els municipis demogrificarnent més
capdors resulten: Manacor, el Mercadal i Algaida, i els menys capdors per habitants Banyalbufar, I'uigpunyent (dades sorprenents en
municipis de muntanya i, per tant, situats a una
contrada de tradicional caCa de tords a coll) i
Marratxí. Palma té valors molt baixos dins del
conjunt. Les dades queden visualitzades en el
mapa 1, elaborat partint de la mitjana provincial de llickncies per habitant, prenint com a
punts discriminadors tal mitjana, i més-menys el
valor de la desviació tipica (b. de les mitjanes de
llickncies per habitants dels diferents termes
municipals.

4,2

3.159

11,6

Distribucib insular i evolució
Les dades de I981 aplegades per illes ens
donen la inrormació de la taula 111. Aquí hem
afegit la columna VI, on es relaciona el nombre
de 1licEncics amb la superfície insular, segurament la dada que informa millor de la vertadera
pressió cinegetica sobre els ecosistemes.
Agra'imcnt: Els autors manifesten la seva gratitud a S. Joan Capó, Secretari del Govern Civil
de les Balears, que ens ha fornit les dades de Ilickncies de 1933 a 1970.
(I).- Conselleria d'Agricultura i Pesca.
Ed. Sena, 7' - Palma de Mallorca.

TAULA I11
Núm. liidncies

Núm. habitanis

Illes
Mallorca
Menorca
Eivissa
1:ormentera

21.680
2.878
2.465
229

534.521
57.243
59.933
4.222

TOTAL PROVIKCIAL

27.252

655.919

llichab.

% Variació

4 .o6
5,03
4,11
5.42

Variacióneta
81/76
2.322
499
350
- 12

llic/Knf

10.71
17.34
14.20
- 5,24

$95
4.10
4.55
2,78

4,15

3,159

11,59

5,48
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ELS ESTUDIS URBANS A PALMA A TRAVES DE 100 ANYS D'HIST~RIADE LA CIUTAT
Gabriel Alemany i Morell

ABSTRACT
The development of Palma in the last hundred years is only half of the content of present
research. The other half is about the development of <<urbanthougb during the same period.
Over these years the physical growth of the city
has given rise to the appearance of new intellectual approaches to the urban reality of Palma.

El present treball fou realitzat durant el
curs acadkmic 1984-85, per a l'assignatura de
Tipus C (quadrimestral) Els Estudiis Territorials
a Catalunya, que imparteix el professor Dr.
Enric Lluch i Martín, a la Facultat de Lletres de
la Universitat Autbnoma de Barcelona.
La distincia física va esser sens dubte el
principal problema a l'hora de consultar el material bibliogrhfic que constituia l'objecte del
treball. Aquesta primera part de recollida d'informaci6 s'hagué de fer amb certa pressa durant
el període de vacances de Pasqua, donat que
bona part de la bibliografia existent no es trobava a la capital catalana. Perb, si en els inicis em
vaig haver d'enfrontar amb el problema de la

relativa mancanca bibliogriifica, també és cert
que algunes entrevistes personals m'animaren a
superar els obstacles. Així, per exemple, el Dr.
Ribas Piera, de 1'Escola Superior d7Arquitectura de Barcelona i persona directament implicada en el tema, em va prestar la més generosa
col-laboració. També Antoni Font, director de
17Escola d'Arquitectura del Vallks, em dedica el
seu temps i m'aconsellii en tot el que pogué. He
d'agrair també. l'amabilitat de qui5 féu mostra el
socibleg Jesús Vicens quan em deixi la seva
obra (tesina, no editada) que de tanta ajuda em
seria per a la realització del treball,. I, en últim
lloc, recordar l'extraordinhia dedicació i entrega del qui actua com a director del treball,
Enric Lluch, sense el qual hagués estat del tot
impossible que aquest arribb a bon fi.

Al llarg d'aquestes pagines es pretén mostrar la relació existent entre la histbria urbana
de Palma dels dos últims segles i l'evolució que
durant aquest penode de temps ha sofert la producció intel-lectual referent a la prbpia ciutat.
Aquesta relació s'entén, idealment, com una interacció dialktica, és a dir, actuant en ambdós
sentits: la dinamica urbana influint sobre els

67

I

plantejaments tebrics i aquests, alhora, incidint
en l'evolució de la ciutat. Molt sovint, perb,
veurem com la realitat s'ha imposat a les teories
i als projectes, els quals no han estat més que
intents desesperats per donar solució als problemes creats per un creixement desordenat de la
ciutat. Perb la veritat és que de tot n'hi ha hagut
un poc i també ens trobam amb obres rellevants
que han qüestionat allb que de cert i d'inqüestionable tenia la ciutat per als ciutadans de cada
kpoca.
Quan hem recollit l'hmbit temporal comprks p d s dos últims segles, ho hem fet per una
raó histbrica fonamental: és a partir dels inicis
del segle passat quan Palma comenca a sortir de
l'estancament en quE havia romhs per tants de
segles (pensem que fins ben entrat el segle
XVIII Palma no tornara a tenir els 32.000 habitants que havia tingut en el segle XIV) i es presentíi la necessitat d'emprendre importants reformes urbanes. Durant el segle XIX aquestes
reformes seran tan sols de carhcter puntual, no
per aixb menys estratEgiques; perb, amb el
canvi de segle, es duri a terme la reforma substancial que marcari el naixement de la ciutat
moderna: ens referim a I'enderrocamcnt de Ics
murades i a la subsegüent extensió d'un pla d'eixamgla.
El capítol de les fonts de la nostra investigaci6 mereix igualment unes paraules prEvies.
Diguem aqui que hem recollit tota quanta obra
impresa referent al tema se'ns ha aparegut. La
diversitat, quant a I'aproximació metodolbgica,
prova del carhcter pluridisciplinari de la ccqüestió urbana,,, ha estat la tbnica dominant (ens
hem trobat amb obres d'arquitectes i d'enginyers, altres de gdgrafs i de sociblegs, altres
d'historiadors i d'estudiosos de l'Art, etc.). Perb
de la cinquantena de treballs que hem recollit
(de dimensions també molt diverses) tan sols
una skrie l'hem considerada com a més representativa de cada moment i aixi ens hem facilitat la tasca d'anhlisi. La primera obra que tractam -ESTADA, Eusebi: La ciudad de Palma
(Palma. Tous, 1885)- ja se situa a Ics darreries
del segle passat, perb la problemhtica que tracta
(la necessitat d'enderrocar les murades per possibilitar el creixement de la ciulal) és expressió
del procés de progressiva densificació que visqué la ciutat al llarg del segle XIX. Al llibre

d7Estada es condensa tota una forta polkrnica
que al@ moltes veus, i aqui el consideram el
més clar exponent de l'última etapa que precedí
el naixement de la ciutat moderna.
Per acabar amb aquesta introducció, no estaria de més que justificbsim d'alguna manera
I'oportunitat del tema sobre el qual hem treballat i que aqui presentam. Vincular producci6
intel.lectual i realitat territorial sembla una
bona manera d'entrar en el camí de la investigació, en aquest cas geogrifica: fent com un estat
de la qüestió s'enua en el coneixement d'allb
que sobre el tema ja s'ha publicat i aixi ja no es
corre el perill de partir de zero. La problemiitica urbana de la ciutat de Palma ha estat I ' h b i t
concret en el qual hem aplicat la nostra investigació. Les raons d'aquesta elecció les hauríem
de cercar en el paper rellevant que ocupa Palma
en el conjunt de l'illa, aixi com en l'extensió
progressiva del fenomen urbanitzador arreu del
territori illenc. Palma ha sofert al llarg del nostre segle un fortíssim procés urbanitzador, procés que ha vingut de la rnh del creixement econbmic assolit mitjan~ant el desenvolupament
del scctor turístic i d'altres sectors arrossegats
pcr aquell. D'aquesta manera Palma ha passat
de representar una tercera part de la població
total de l'illa, a principis de segle, a més de la
meitat d'aqucsta població, en l'actualitat.
Aquesta concentració de població s'ha tradu'it,
en el terreny urbanístic, en una macroccfhlia de
Palma en el conjunt del territori illenc, fins arribar a implicar el creixement de,la ciutat a la totalitat del paisatge mallorquí. Es a dir, que el
protagonisme que juga Palma en les qüestions
territorials del conjunt de I'illa és un fet sobre el
qual no no cal insistir.
A continuació inclocm una relació, per
ordre cronolbgic d'aparició, del conjunt d'obres
que han arribat a les nostres mans. Malgrat que
no hi siguin totes, ni molt meys, sí que podem
afirmar que es tracta d'una serie representativa
del quk, sobretot al llarg dcl segle XX, s'ha anat
fent. Com dEiem abans, tan sols algunes d'aquesles obres han estat objecte de la nostra anhlisi; de tota manera, perb, amb aquesta relació
ens podem fer una primera idea de la quantitat i
de la qualitat dels c<estu&s urbans,, que al llarg
d'aquest temps s'han produ'it.

1.- ELS ESTUDIS URBANS DE PALMA A PARTIR DE L'OBRA D'EUSEBI ESTADA: RE LACI^,
PER ORDRE CRONOL~GIC,DE LES OBRES QUE HAN CONSTITUIT L'OBJECTE DE LA
INVESTIGACI~
(1)

ESTADA, Eusebi: La ciudad de Palma. Su industria, sus fortificaciones, sus condiciones sanitarias y su ensanche. Con un apéndice sobre las condiciones que han de reunir las viviendaspara ser salubres. Palma. J. Tous-Editor, 1892 (primera edició, 1885).

(2)

QUADRADO, José M': Ensayos Religiosos, Politicos y Literarios. Palma. Amengual y
Muntaner, 1984.

(3)

ESTELRICH, Pcdro: Mis Campatias. Palma. B. Rotger, 1901.

(4)

COLEGIO MEDICO-FARMACEUTICO DE PALMA: Trabajos leidos en las veladas
cienfifico-literariascelebradas 10s dias 14 y 28 de agosto de 1902 con motivo de la inauguración del derribo de las murallas. Palma. Impr. de las Hijas de J. Colomar, 1902.

(5)

CALVET Y GIRONA, Bemardo: Proyecto de ensanche de la ciudad de Palma de Mallorca. Memoria. Palma, Amengual y Muntaner, 1909.

(6)

ALENA,Jaime: ReEorma de Palma. Anteproyecto. Palma. Amengual y Muntaner, 1916.

(7)

ALENA,j ai me: La Ciutat ha seixanta anys. Imp. La Sinceridad. Sóller, 1918.

(8)

BENNAZAR, Gaspar: Reforma de Palma. Primera Sección: Plaza y Mercado del Olivar.
Memoria núm. 1: explicación del Proyecto. Palma. Amengual y Muntaner, 1921.

(10)

LIGA DE AMIGOS DEL ARTE: Por el decoro artisfico de Palma. Sóller. Imp. de J. Marqués Arbona, 1926.

(11)

FORTEZA, Guillem: La urbanització de Palma. Ciutat- antiga i ciutat moderna. Palma. Estampa Soler Prats, 1931.

(12)

OLIVER, Miquel dels Sants: La Rcforma de Palma. Hacia la renovación de una ciudad a
través de un proceso dc evolución creativa. Palma. Imp. MossEn alcover, 1950.

(13)

ALOMAR ESTEVE, Gabriel: La Rcforma de Palma. Hacia la rcnovación de una ciudad a
través de un proceso de evolución creativa. Palma. Imp. MossEn Alcover, 1950.

(14)

VERDAGUER, Mkius: La Ciutat Esvaiüa. Palma. Ed. Moll, 1977. (publicat per primera
vegada l'any 1953, en castelli, amb el títol de <<LaCiudad desvanecida,,).

(15)

ZAFORTEZA Y MUSOLES, Diego: La Ciudad de Mallorca. Ensayo histórico-toponimico
(4 vol.). Palma. Ajuntament de Palma, 1953,1954,1957 i 1960.

(16)

ESGALAS REAL, Jaime: Aquclla Ciudad de Palma. Evocación gr2fica de la ciudad de Últimos del siglo XIX y primeros del XX y su comparación con la actual. Palma. Imp. Mosskn
Alcover, 1954.

(17)

AYUNTAMIENTODE PALMA: PGOU de 1963.Memoria Justificativa.

(18)

SANTANER MARÍ, Juan: Historia del Arrabal de Santa Cafalina. Palma. Gráficas Minmar, 1967.

(19)

EQUIP ENCARREGAT DE LA REVISIO DEL PGOU: crAnálisis de la ciudad de Palma
de Mallorca,,. Bolctín de la C.O.C.I.N. de Palma de Mallorca (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación) núm. 667-668. Palma, 1970.

(20)

RIBAS Y PIERA, Manuel (o altres): <<Turisme y Urbanismo en Palma de Mallorca>,. BoleD'n de la C.O.C.I.N. de Palma de Mallorca,. núm. 669. Palma, 1970.

.

(21)

BARCELO PONS, Bartomeu: ((Palma de Mallorca, capital insularu. Bolefh de la
C.O.C.I.N. de Palma, no669. Palma, 1970.

(22)

RIBAS Y PIERA, Manuel: Plan General de Ordenación Urbanistica de Palma de Mallorca. Palma, 1973.

(23)

QUINTANA PEÑUELA, Alberto: <<Espacioy sociedad en Mallorca>>.Mayurqa, vol. XII.
Palma. 1974.

(24)

SEGUÍ AZNAR, Miguel: La Arquitectura modernista en Baleares. Palma. Edicions Cort,
1975.

(2ñ)tudio Socio-Económico y Aniiisis Urbanistico de <<EsJonquct)). Depanamento de Geografia de
la Fac. de Filosofia y Letras de Palma; Colegio de Arquiteclos de Cataluña y Baleares. Dclegación
de Balcares; Gabinele de Esludios Sociales, S.A. (GADESO S.A.) de Palma; Escuela de Asislentas
Sociales de Palma de Mallorca. Palma, 1976.
(26)

VERD, Sebastia (<Ciutatde Mallorca, passat i futur>>.1-luc, num. 675. Palma, 1977.

(27)

C.O.A.C.B. i GADES0 S.A.: Plan de actuación en barriadas. Encuesía de opinión.
Palma. Ayuntamienlo dc Palma, 1978.

(28)

MUNTANER MARIANO, Lleonard: ((Un model de ciutat preindus~ial.La Ciutat de Mallorca al segle XVIII)). Trabajos de Gcografía, núm. 34 (Miscelánea 1977-78). Departamento de Geografia, Fac. de Filosofia y Letras. Universidad de Palma de Mallorca. Palma,
1978.

(29)

QUINTANA PEÑUELA, Albcrto: El sistema ufbano de Mallorca. Palma. Ed. Moll, 1979.
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En aquest capítol hauríem de fcr algunes
puntualitzacions respecte dcls criteris que ens
han guiat a l'hora de fer la present selecció. Pcrquk, si bé dEiem que hem recollit <<totes)>les
obres que refcrent al tema se'ns han aparegut,
cal insistir que el tema que ens ocupa és la relació existent entre l'evolució urbana de Palma i
I'evolució de la producció intel.lcctual referent
a la prbpia ciutat. Conseqüentment, seguint
aquest criteri de contemporanei'tat entre les
ducs variables que analitzam, restaran a fora del
nostre hmbit aquells estudis urbans fets durant
el període que ens ocupa perb dirigits a Epoques
anteriors de la ciutat (així per exemple les obrcs
de Rosselló Bordoy sobre els orígens de la ciutat o les d'altres historiadors medievalistes o de
1'Edat Moderna). També hem procurat dccantar aquelles obres que fan referkncia tan sols a
aspectes monumentals de la ciutat. Constalarn
la seva existkncia pcrb no entram en la seva
anhlisi. Aquí es pretén bisicament donar llum a
un rcrafons urbanístic (és a dir a un marc físicoestructural) a partir d'una skrie d'cscrits més o
menys tcbrics. Aqucst no és el cas... d'una obra
tan recent i d'interks tan inqüestionable com la
nova revisió dcl PGOU, que en el rnomcnt present es uoba en fase d'aprovació provisional.
Malgrat la nostra bona volunut, i pcls motius
de llunyania a qui: abans ens refcríem, ens ha
estat dcl tot impossible enuar a considerar
aqucsta obra que, bcn segur, ens hauria donat
Ics claus del present urbi dc Palma en cl marc
de la seva evolució mes recent.

2.- EVOLUCIO DE LA
PALMA

POBLACIO DE

Arribats a aquest punt, intcnlarcm ara
d'eslablir un esquema de pcriodikació dels dosccnts anys darrers d'histbria urbana de Palma. I

ho farem a partir de les dades de població de
qui: disposam i que presentam recollides en els
grifics que s'adjunten.
Del Gdfic núm. 1 dedu'im en primer lloc
que ja des de 1800 la ciutat creixerh de forma
ininterrompuda fins al moment present. Les diferhncies que s'observen al llarg de I'evolució
fan refcrkncia al <<ritme>>
d'aquest creixement, el
qual seguiri una progressiva acceleració fins
pricticament els últims anys, rnomcnt en q d es
frenarh scnsiblcment.
Així, distingim d'entrada els següents grans
períodes o etapcs:
1.- De 1830 a 1910. La ciutat creix a una mitjana anual aproximada d'uns 380 habitants
(380 hab./any).
2.- De 1910 a 1960. La mitjana anual del creixement durant aquest pcríode és d'uns 1.830
hab./any.
3.- De 1960 a 1985. És l'kpoca del creixement
eufbric. La mitjana anual supera els 6.300
hab./any. Aquesta etapa Última, que es defineix pcr l'crexplosiÓ>>del creixement, visqué
també la caiguda de la progressió -la tan
anomenada <<crisi>>- i I'estancament amb
tendkncia a la baixa. Per aixb distingirem
dues subctapcs:
3.1- De 1960 a 1976: conjuntura de creixement
(7.348 hab./any).
3.2.- De 1977 a 1985: la població encara creix, si
bé ara tan sols amb una mitjana de 4.317
hab./any. L'any 1976 ja es deixa veure que
el creixement de Palma respecte de l'illa
es& tocant els íímits (grific núm. 3). Fins
al 1983 es mantindrh aquesta situació, i
baixari espectacularment el <<graude macrocefilia>>al 1984.
Scguidament veurem com aquesta evolució
de la ciutat es reflecteix en els <<estudisurbans>>
de cada moment.

k

o o mam
o o o ~ co- o
c eo moo o
- ~
o ron ov m
os ? S

s

l

s

~

~

~

s

s

s

s

~

~

g

~

~

Grhfic 2
Poblaci6de Palma (en percentatges)

e

s

3.- E V O L U C I ~DE LA CIUTAT I EL SEU
REFLEX EN L'AMBIT DEL
<<PENSAMENTURBA,,
Retornant a la relació bibliogafica que
abans presenthem, ara, perb, contemplant-la
en el marc de la periodització que acabam de
proposar, se'ns presenta la següent distribució
del conjunt de les obres en els diversos períodes
(distribució que no obeeix a un criteri cronolbgic estricte, sinó que considera els aspectes de
contingut de les obres per incloure-les en un o
altre període).
Anomenarem la primera etapa (1830-1910)
com la de (<la contenció del creixement>)-més
envant s'explicarh el perqd-.
La problemitica
característica dels estudis urbans d'aquesta
etapa és la necessitat d'enderrocar les murades
per donar sortida al creixement de la ciutat. De
la relació inicial, resten incloses dins d'aquesta
etapa les obres de (1) a (5).
La segona etapa (19 10-1960) l'anomenarem
<<la Ciutat Moderna: etapa del creixement moderatn. La seva producció intel.lectual s'orienta
principalment a donar solucions al problema de
les relacions entre el Casc Antic i 1'Eixampla
(problema que té el seu origen en el propi Pla
d'Eixampla de Calvel). Incloem aquí Ics obres
de (6) a (16).
Ens referim a la tercera etapa (1960-1985)
amb l'expressió: <<laCiutat es menja 1'Illa)). La
primera subetapa (1960-1976), o cetapa del creixement accelerat>>,se centra en la problemitica
de l'ccexplosió>>urbana, del creixement inconkolat de la superfície de la ciutat (necessitat de
consolidar Ics fortes expectatives de sbl urbi).
Entrarien dins d'aquesta les obres (17) a (24),
afegint-hi la (29). La segona subetapa (19771985) es defineix per l'es~ancament del creixement, provocat per la crisi que afecti el sistema
econbmic general. Els temes dominants seran
ara els estudis de barris quant al nivell d'equipaments, aniíisis crítiques del procés d'urbaniuació anterior, estudis sobre el coneixement i l'ús
de la ciutat per part dcls ciutadans, etc., és a
dir, una producció més diversificada, prbpia
d'una situació equilibrada -o <<estancada)>- i
d'un context cultural molt més ric.
Passem ara a tractar cada un d'aquests períodes amb un poc més de detall i, sobretot, a
analitzar algunes d'aquestes obres que ens verifiquin l'evolució que a grans trets acabam d'assenyalar.

3.1.- Primera etapa (1830-1910): ala contenci6 del creixement,,
3.1.1.- Evolució de la ciutat
Durant aquests prop de cent anys, I'evolució urbana de Palma es defineix per un procés
de continus esfoqos encaminats a donar solucions a les contradiccions sorgides entre una estructura urbana heretada del segle XVI i una
realitat social nova amb insies de creixement.
El tret essencial d'aquella estructura urbana era
el recinte emmurallat que tancava la ciutat protegint-la dels perills de l'exterior; perb, la vida
ciutadana del segle XIX ja comenqava a qiiestionar la necessitat d'aquella tanca protectora.
El fort creixement demogrhfic obliga part de la
població a traslladar-se a l'exterior de la ciutat,
quan la densitat d'aquesta ja s'havia fet insuportable (durant la segona meitat de segle la població d'intrarnurs creix en un 27% mentre que la
de fora ho fa en un 250% -font: Membria Pla
Calvet-).
Aixb provoca la proliferació de ravals fora dels límits marcats per les cczones poBmiques,) (1). A conseqüEncia també d'aquesia
excessiva densificació, s'arribi a una situació, a
l'interior de la ciutat, en qut: les condicions higikniques eren deplorables. El trhfic rodat, cada
cop més abundant, trobava obstacles en una
xarxa viaria de carrers estrets i tortuosos.
Aquestes i altres causes motivaren les reformes
urbanes del segle XIX (s'obriren els carrers de
Conquistador, del Palau, de Colon, i les places
de Quadrado i de lYOlivar).Perb aquestes reformes parcials, per si mateixes, no podien donar
solució al problema de fons, que era la necessitat d'expansió de la ciutat, en conflicte amb la
protecció oficial envers el recinte emmurallat.
Serien necessaris bastanls d'anys perqd el
podcr es convencés de l'interks que podia reportar a la ciutat l'enderrocament. Des del 1865,
quan s'iniciaven les primeres peticions en aquest
scntit, passant pel 1872, quan s'enderrocava
<<excepcionalmen~>~
el tram que anava del moll
fins a les drassanes, s'hauria d'esperar al 1893
per a l'acord municipal de sol.licitar l'enderrocament al Govern, i al 1902 perqut: aquest el
concedís i donis la corresponent Reial Ordre.
3.1.2.- Evoluci6 dels estudis
Dissortadament, és escassa la informació
de qui: podem dsposar sobre els estudis urbans
del segle XIX. Segurament, la major part d'aquesta producció intcl~lcctual s'hauria de rescatar dcls diaris de 1'i:poca i es tractaria majoriariamcnt d'articles d'opinió més que no pas de
treballs científics.
(1) <<Zones polEmiques>>: tres trinxes de
1.350 mts. d'amplhria conjuntament, que corritu paral.leles al cinturó emmurallat per la seva
par L exterior. Als seus terrenys hi havia diversos
iil~l)cdimentslegals per a l'edificació.
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Aquest no és el cas, perb, de l'obra de I'enginyer de camins Eusebi Estada: La ciudad de
Palma (veure relació bibliografica inicial). Apareguda el 1885, suposaria el moment de mhim
ressb de les veus favorables a I'enderrocament
-reivindicació, per altra part, que es deixava
sentir aleshores a moltes ciutats de 1'Estat espanyol-.
Estada proposa l'endorrocament com a
única solució per fer viable l'expansió de la ciutat, i argumenta en favor de la seva proposta la
nul.la funcionalitat del recinte a causa dels progressos en la indústria de la guerra que han fet
necessaris altres sistemes defensius. Les necessitats d'higiene i l'imperatiu de la prbpia expansió
urbana resten valor a l'interhs arqueolbgic que
pugui tenir el fet de conservar-les. Estada proposa que al mateix temps es faci un estudi de
I'eixampla de la ciutat, dient que mentre es discuteix la convenihncia d'un pla d'eixampla,
aquest s'esd consolidant de forma cabtica i
sense control. En el fons de la proposta d'Estada s'hi troba un projecte industrialista per a la
ciutat. Augmentant la presEncia d'indústries a
Palma, diu, creixeria la població, s'estimularia
el comerG, i s'elevaria el benestar general.
Una altra obra d'aquest període que ha
arribat a les nostres mans és un llibret publicat
pel ccColegio Médico-Farmacéutico de Palma,,
que reprodueix els treballs de diversos espccialistes (el propi Estada, Bernat Calvet, Miquel
dels Sants Oliver, etc.) llegits en unes vetlles
commemoratives de la inauguració de l'enderrocament.
I per acabar amb aquesta primera etapa,
s'ha de citar I'obra de Bernat Calvet: el projecte
d'eixampla de la ciutat. A partir d'aquest moment, segons &u Jesús Vicens (2), <<seplantea
por primera vez en la historia de Palma una po-

lítica de ordenación, un cambio distirifo de
orientación de la ciudad)). Malgrat que l'obra
que tractam fóra publicada el 1909 (la Mcmbria
del Pla), el propi Pla ja s'havia aprovat el 1901,
i la mateixa Membria estava ja redactada el
1897. En aquest cas, i grhcies al suport oficial,
la producció científica no seria tant reflex de la
realitat urbana com aquesta Última vindria a
esser, en el futur, conseqüEncia de la primera.
El Pla Calvet tancava una kpoca, perb n'obria
una altra en la qual influiria poderosament. En
opinió de Garcia-Delgado -430) de la bibliografia- aquest Pla tindrh la responsabilitat de
configurar la base morfolbgica de la ciutat moderna que haurh d'afrontar el desmesurat creixement econbmic i demogrhfic del segle entrant. Calvet parteix de la base física de la ciutat
emmurallada i dels ravals d'extramurs, i intenta
unificar ambdós conjunts amb l'objectiu de reduir els alts costos econbmics que comporta una
estructura tan dividida, així com proveir dels

serveis i equipaments mínims els ravals que fins
aleshores no els tenien. La filosofia del Pla evidencia una manca de mires de futur. La seva vigkncia estava establerta en vint-i-cinc anys i la
seva funció era -llegim textualment de la Membria- <<envista de las necesidades y circunstancias de acfualidad~.Amb la idea d'ordenar
el que s'anomena cecreixement naturab de la
ciutat, es passa per alt la promoció d'un determinat tipus de ciutat projectada en el futur.
Així es desprkn d'aquestes parhgrafs que reprodui'm: <<Elproyecto de ensanche que Palma necesifa (...) no puede servir de pauta para reglamentar la conslrucción urbana durante siglos y

siglos como se ha afirmado varias veces; pretender semejante cosa conduciná a resolver problemas que corresponden a futuras generacionesw (phg. 49)/ <<Cadageneración necesita una
ciudad diferente de las anteriores, y todo proyecto de ensanche ha de servir tan s610 para resolver necesidades de momen to>>.
De base radiockntrica, aquesta eixampla
contempla una segregació social i funcional de
l'espai, segregació que es planteja també com
un crreconeixemenb d'allb que la ciutat ja porta
en el seu si: marcades diferencies de funcions i
de rendes entre els ravals de ponent i els del
nord i llevant. La mateixa estructura radiocbntrica fomenta una gradació dels preus dels habitatges en sentit descendent a mesura que ens
allunyam del centre. Essencialment, podem
veure, es tracta d'un model d'eixampla i de ciutat oposat al racional i igualitarista d'Ildefons
Cerdh. El propi Calvet manifestava la seva predilecció per les eixamples radials com les de
París o Madrid en contra del que deia ccmonbton sistema de quadricula, tipus americh, que
s'ha seguit a Barcelona>>.
Es defineixen nou barris a l'interior de l'eixampla, perb es tracta de barris artificials que
difícilllnent arribaran a diferenciar-se i a adquirir
conscikncia. Diu Jesús Vicens que el Pla Calvet,
malgrat que s'inspira en la ideologia ccprogressista>>del moment, no recull les idees d'ordenació i d'estructuració prbpies del model progressista: <<Nohay una manifestación clara en el

sentido de una disln'bución ordenada de las funciones socialcs sobre el espacio wbano de
Palma, ni tampoc0 un planteamiento homogeneizado del tip0 de edificaiÓn)> (VICENS,
Jesús: op. cit.). En opinió del mateix autor, es
tracta més bé d'un pla orientat a la parcel.laci6
del sbl per satisfer les fortes demandes de sbl
urbh, el qual s'esh convertint en un mercaderia
de primcra magnitud.
El problema més greu que restar5 sense resoldre amb el Pla Calvet ser2 el de les relacions
entre la ciutat antiga i l'eixampla: aquesta passari a esser un erafegit,, a aquella, la qual romandd com a centre direccional de tota la ciu-

tat. L'eixampla, per tant, es veurh mancada de
serveis i mai no perdrh la seva dependbncia funcional envers el centre, que, cada cop més, es
veurh sobresaturat. Aixi mateix, les comunicacions s'orientaran entre les dues ciutats, la vella
i la nova, perb sera molt deficient la comectivitat entre els diversos barris de l'eixampla. Per
últim, un altre fet del Pla Calvet que determinarh en bona mesura el creixement cabtic de la perifiria de Palma en el futur: ens referim al fet
que no es posaren frens legals a l'edificació en
els terrenys de fora de l'eixampla. Aixb provoch
que, amb el temps, aquestes terres agn'coles
fossin temptades pels interessos especuladors i
noves urbanitzacions salvatges s'afegissin al teixit urbh de la ciutat.

3.2. Segona etapa (1911-1960):
ala Ciutat Moderna: etapa del creixement
moderat*
3.2.1. Evolució de la ciutat
La data de 1907 marca el comenCamcnt de
la construcció de lYEixampla.Pel qui: respecte a
l'enderrocament de les murades, seran necessaris més de trenta anys (de 1902 a 1935) perqd
s'acompleixi totalment l'empresa (només dcixarien en peu el tram de la mar).
L'Eixampla es va consolidant de manera
deficient i, si el Pla en d bona part de culpa, les
Ordenances Municipals que s'havien d'encarregar de la seva materialització tampoc no s'aplicaren gaire. No s'hi ubiquen edificis públics i la
densitat que assoleix és molt feble (cases baixes
per a carrers molt amples, etc.). El 1931 Guillem Forteza afirma que els suburbis existents a
fora de 1'Eixarnpla estan creixent perqub no
estan més mal dotats urbanísticament que la
mateixa Eixampla. En aquesta, diu, <<nohi ha
clavegueres, ni canalització d'aigiies potables, ni
bons trespols...>>--obra núm. (11) de la bibliografia-.
Pel que respecta a la Ciutat Antiga, durant
aquest període anirh patint més i més els problemes d'excessiva concentració de funcions que
li atribuí el Pla Calvet, la qual cosa farh necesskia la intervenció del sector públic per reformar els espais que arrepleguen més activitats. A
l'obra esmentada de Jesús Vicens llegim:
ccDuranfe el periodo que va de 1900 a 1940 es
cuando se realizó el ensanche de Palma y se urbanizaron 10s ferrenos próximos al casco antiguo. Como consecuencia de esfe ensanche la
población de Palma aumenfó considerablemente pasando a 110.000 habitantes,, (recordem que
el 1900 no arribava als 70.000). L'any 1960
Palma ja comptarA amb uns 160.000 habitants.
3.2.2.- Evolució dels estudis
La producció intel.lectual que milior caracteritza la situació de la ciutat en aquest període

és la de caire urbanístic i ordenador de la nova
ciutat que s'ha constitui't i de la velia que esd
patint fortes disfuncions (producci6 que suposa
la consolidació del ccpcnsament urbanístic, que
nasqué a Palma en els últims anys del segle anterior).
Respecte de la problemhtica de la Ciutat
Antiga, entre 1916 i 1921 apareixen tres obres,
totes aquestes fetes per arquitectes, que incideixen en el tema de la Reforma Interior.
Jaume Aleñá proposa una reforma del traCat dels carrers de Palma que tingui en compte
el pla d'eixampla aprovat. Grans places i amples
artbries..., en definitiva una autkntica sagnia urbana.
Gaspar Bennbar proposa la construcció
d'una sbrie de mercats en el marc d'una reforma
interior de la ciutat. L'actual p l a ~ ai mercat de
1'Olivar fou proposada per ell i rebé el suport oficial. Amb la idea del progrés, les seves propostes
s'orienten cap a una remodelació de la Ciutat
Antiga, endenocant barris sencers i obrint amples vials. L'actual Passeig Marítim també deu el
seu origen a una proposta de Bennhzar.
Guillem Forteza es caracteritza sobretot pel
seu declarat tradicionalisme en qüestions constructives i artístiques en general. Reivindica de
manera particular la presa en consideració de
l'element estEtic o artístic a l'hora de donar solucions a problemes d'urbanització. A part d'aixb, també propugna l'obertura de grans vials.
Tracta també el tema de l'eixampla, de la que
diu que s'ha de replantejar, s'ha d'estructurar
en unes <<zonesurbanes>>.Les infldncies del racionalisme funcionalista es fan paleses en aquestes paraules seves: <<calenllagar lbgicament els
diversos organismes, els serveis de la ciutat: és a
dir s'ha de distribuir,). Diu que s'han de delimitar una zona de negocis, una d'habitatges (subdividida a la vegada per nivell de rendes), una
zona industrial i de comerC, i, finalment, una
zona d'establiments insalubres.
Perb durant aquest primer terG del segle
XX no tot eren opinions favorables a la ccmodemització,, de la ciutat sense respectar les senyes del passat, malgrat que aquesta fos l'opinió
dominant (així com també hi havia discrepincies respecte de l'enderrocarnent de les murades). Aixi com ja a finals del segle XIX José M.
Quadrado criticava les reformes urbanes i el poc
gust arquitectbnic del moment, dominat per l'eclecticisme --obra núm. (2) de la bibliografia-,
també, en aquests anys es deixen sentir veus
més ccromhtiques>>que defensen la tradició i la
conservació del patrimoni arquitectbnic.
Una obra que edid la c<Liga de Amigos del
Arte>> s'inclina cap a aquesta orientació. Els
seus autors es manifesten contraris a l'estil funcional, tecnicista i de poc gust artístic que transpiren les propostes de reforma urbana que hem

,
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vist. També es manifesten, de passada, en contra de l'enderrocament de les murades. Critiquen el mal entks modernisme o progressisme
devastador de tot vestigi del passat, així com el
pragmatisme extrem dels grups dominants de la
societat ciutadana: hi havia altres solucions alternatives a l'enderrocament, perb... <<no se
quiso, porque nada importa fundarnentalmen te
a esta sociedad si no supone aumenlo de la contribución o cambio en las mis puerilcs rufinas))
(phg. 35). Reclamen igualment un major control popular de la política municipal dc 1'Ajuntamcnt (<<Mallorca fiene una tradición arlistica
que viene sicndo ultrajada sin atendcr a la protesta de las gen les))).
I arribam d'aquesta manera a l'obra que
tanca la producció intel.lcctua1 d'aquest període: és el Pla d'ordenació Urbanistica de Gabriel Alomar. L'obra d'aquest important tcbric
de l'urbanisme s'ha d'inscriure dins el corrcnt
organicista que en anys successius tant havia
d'influir en l'urbanisme de 1'Estat espanyol.
El mateix Alomar incidir2 en la vclla problemhtica, ara ja més testimonial que pdctica,
de l'enderrocament. Diu que, si bé la densificació excessiva que havia assolit la població fcia
nccessari d'alguna mancra aallibcrar>) la ciutat
de l'opressió dcls seus murs, cctanto cn el aspccto estitico y monumenlal com en el higiénico,
podia habcrse hccho aigo rnejor que el arrasar
totalmente aquella enorme cantidad de obra sin
perjuicio de la circulación, ya que hubicran podido abrirse amplios boquclcs en los punlos arfcrialcs, tal como SC ha hecho en muchas oiras
ciudadesu / <<¿Porque' no conscrvar, ai mcnos,
las históricas pucrtas monumcnlaiixadas en
mcdio de plazas y 10s fosos transformados en
jardincs?>.
Aquest Pla d'ordcnació Urbanistica comprkn dues parts bcn diferents: un Pla de Rciorma Interior i un Pla d'Eixampla. L'objectiu dcl
primer era adaptar el casc antic a Ics nccessitats
circulatbries dc la ciutat; amb el Pla d'Eixarnpla
es prctenia enlla~arde manera unith-ia Ics urbanitzacions salvatgcs, tot ampliant ~ a npoc com
fos possible la supcrfícic de la ciutat. Rcspccle
de la Reforma Interior que pretenia, com deia
el mateix Alomar, ccadaplar morfoldgicamcnfe
el casco vicjo a las nucvas ncccsidadcs),, coincidim plcncmcnt amb la crítica que li Sa Garcia
Dclgado --obra núm. (30)-: <<Encsfc aspecfo,
el Plan Alomar no rcsuclve 10s problcnias planfeados en el casco vicjo por el Plan Calvcl, sind
que se nos presenta como la culminacidn del
mismo: al traíar de ccdcscongcstionar)~el centro
antiguo mediante la apertura de grandcs vias se
aumenla sus <cposibilidadcs dc ufili~ación~~
con
10 que la congestión no s610 no desaparcce sinó
que aumcnta proporcionalmcnlc a dichas posibilidadesw. Del seu Pla d7Eixampla, en canvi,

se'n desprenen algunes realitzacions importants:
es marquen uns límits a la superfície urbanitzable, per considerar-la ccya en franca desproporción con nuestra capacidad econdmica),; també
es deixa veure una nova manera de concebre el
creixement de la ciutat: <<noes de prevcr (...)
una futura urbanización de la zona rural próxima, pues aún en el supuesto de que el censo de
población --cosa improbable- siguicra aumcntando hasfa no caber dcntro de la zona urbma,
la futura arnpliación de la ciudad dabiera haccrse alrcdedor de 10s núcleos salélites)). Pel que Sa
a l'interior de 1'Eixampla es prctén una ccnuclearització social>>a partir de centres aglutinadors
de la vida col.lcctiva. El ((barri>>scrh I'clement
d'aquesta estructura urbana que farh possible
tal organització vei'nal (és important la seva
visió dcl barri com una comunitat d'un mhxim
de 20.000 habitants, amb vida prbpia i sobretot
interclassista).

3.3.- Tercera etapa (1961-1985): <<laCiutat es
menja I'Illan
Amb la &cada de 1960 entram en una
etapa de signe csscncialmcnt diferent a tota la
histbria mallorquina anterior. L'cconomia illenca es disparara de la m i del monocultiu tunstic.
3.3.1.- Primera subetapa (1961-76): <<etapadel
creixement accelerat>,
3.3.1.1.- EvoluciO de la ciutat
Les conseqü&ncies d'aquest rcllan~ament a
nivell territorial seran una salvatge urbanització
del litoral, una posterior proliferació d'urbanitzacions per a scgona rcsidkncia a l'interior, i, lbgicamcnt, un crcixcmcnt desproporcionat de la
capital, Palma, com a centre de gcstió de tota
l'economia del país.
La urbanització, pcr tant, acompanya pcr
tot arreu el creixement econbmic vingut de la
mh del dcscnvolupamcnt de la indústria turistica. Precisament aquest cadcter ((global>>dcl fenomen urbanitzador que afecti la totalitat de la
superlície mallorquina és el tret essencial d'aquesta clapa, la1 com ho vcié Albert Quintana
cn l'obra que més cnvant comcntarem.
((La Ciutat es mcnja lYIlla>)és una manera
d'expressar el pcs sobredimensionat que Palma
assolcix cn el context dc Mallorca i de Ics altres
illes. Val a dir que si a mitjans dcls 1970 la població de Palnla ha arribat a reprcscntar el 54%
de la població mallorquina, a l'any 1960 aqucsla
xifra no arribava tan sols al 44%.
3.3.1.2.- Evolució dels estudis
La producció intcl.lectua1 d'aquest període
l'estructuram entorn de trcs obres fonamentals:
el PGOU de 1963, els treballs a quE doni lloc la
revisió d'aquell PGOU i que culminaran en un
nou Pla General, signat pcr Ribas Piera, i, en

tercer lloc, l'obra singular d'Albert Quintana,
El sistema urbano de Mallorca.
Com veim, les dues primeres obres afecten
el planejament urbanístic de la ciutat. A aquesta qüestió, s'hi refereix Josep Palau d'una manera taxativa: ccel planejament de ciutat a partir
dels anys 60 va darrera els esdeviniments,, (3). I
res no és més cert. El Pla de 1963 sorgeix com a
conseqüEncia de la necessitat imperiosa de sbl
que es deduí de la forma territorial escollida per
modelar l'impressionant desenvolupament econbmic de les decades dels 50 i dels 60. El Pla
Alomar se sotmet a revisió i dóna pas al conegut com a Pla de 1963. Amb aquest naixeran els
barris obrers de la perifkria, s'incrementaran
fins a l'extrem les altures i densitats de 1'Eixampla, desapareixeran o es privatitzaran zones verdes del Pla Alomar, etc. En definitiva, aquest
pla participa de totes les característiques desenvolupistes dels plantejarnenis de l'kpoca i respon a la perfecció a la idea dcl pla com a agcnt
legalitzador d'expectatives urbanístiques ja existents. Diguem a títol indicatiu que aquest pla fa
una oferta de sbl en base a una projecció de
1.250.000 habitants per a la ciutat (Palma, aleshores en té uns 180.000).
Del trcball immens que suposi el PGOU
de Ribas Piera, aprovat el 1973, uns quants aspectes ens interessa ressenyar: formaren el seu
equip tknic una skrie de professionals de les
disciplines més diverses (arquitectes, economistes, sociblegs, gebgraís...); entre les tkcniques
que empra, així com en el seu llenguatge, es
deixa sentir la influkncia del corrent ccquantitativista>> (funcions matemitiques, modcls, etc.);
respecte a la visió que es dóna de la ciutat, es
deixa veure per primer cop un rcconeixcment
de la tcndkncia cap a la metropolitanitzaciÓ.
Amb tot aixb, el Pla Ribas Picra no escapa al
model ccdesenrotllista,, que ja caracterilzava
l'antcrior (si bé intenta pal.liar els excessos) i
s'adapta igualment al Pla Provincial que s'aprova el mateix any. Suposa una innovació respecte
dels plans anteriors per Lal com ja no considera
la ciutat com una unitat de creixement radial i
uniforme; l'cntén, per contra, com una ciutat
descompensada, no homogknia, i polickntrica;
el seu creixement, quan ja s'han assolit unes dimensions que cs consideren bptimes, ha de
basar-se en els nuclis exteriors que es trobcn escampais arreu del territori municipal. Aqucst
pla parteix també de la necessitat de dotar
Palma (i sobretot la perif5ria) d'equipaments i
de serveis. En opinió de Jesús Vicens el caricter
progressista del pla topa amb una administració
tecnocritica que desvinui la seva filosofia.
I, per últim, passem a analilzar breument
El sistema urbano de Mallorca, tesi doctoral del
que fou Director General d1OrdcnaciÓ del Territori del Consell General Interinsular, Albert
Quintana.

Malgrat que aquesta obra es publica el
1979, a l'any 1974 ja n'apareixia, en forma d'article, un extracte, amb el titol de ccEspacio y seciedad en Mallorca>, (revista Mayurqa, vol.
XII).
Hem de destacar en primer lloc la preocupació metodolbgica de I'autor que pretén fugir
de la tradició descriptiva de la geografia mallorquina anterior i instaurar una geografia més sistematica (seguidor de les tesis de Schaeffer).
Reivindica el mktode deductiu com a procediment científic i incorpora les tkniques quantitatives fins aleshores pricticament desconegudes
en el nostre h b i t . Metodolbgicament s'alinea
amb Castells i amb d'altres pensadors que formulen una teoria espacial en el marc d'una teoria social general.
El trcball parteix de la hipbtesi de considerar Mallorca, en la seva totalitat, com un espai
urbi: amb funcions urbanes, bé residencials, industrials, d'oci, etc. Diu Quintana: <<Esta OCUpación del suelo por las funciones urbanas, realizadas primordialtnente a través de la actividad
turistica, ha contribuido a su vez ai encogimiento dcl territori0 facilitando de nuevo el proceso
de urbanización en un fenómeno de crecimiento
espiral y acum ulativo,,. Aqucst procés ha provocat una reclassificació de la població activa envers una progressiva terciarització; les funcions
agriries es reconverteixen o s'abandonen (<<grandes extcnsiones de suelo agrari0 pasan a convertirse en rcscrvas de suelo urbano, al tiempo que
muchos municipios trddicionaimente considerados como ruralcs son, en realidad, núcleos dormitori~de una población que trabaja en otros
secforcsa). Aquest procés genera igualment una
progressiva concentració de funcions i de població a la capital, amb el desmantellament dels
vells sistemes rurals de distribució.
3.3.2.- Segona subetapa (1977-85):
I'<cestancamentdel creixement,,
3.3.2.1.- Evoluci6 de la ciutat
Entram ja en l'última etapa. És la que comenc;a amb la tan anomenada cccrisi,) i es pcrllonga fins al moment present. VEiem que l'augment de la població de Palma en relació al total
de I'illa es deturava entorn dels anys 1976-77 i
romania estancat fins al 1984, moment en qui:
s'observa una forta caiguda.
Les repercussions espacials (territorials i
urbanes) de la crisi és encara avui un tema pricticament inabordat a casa nostra. Quant a la
conjuntura general, hem de dlr que s'inaugura
el retorn al sistema d'elegibililat del poder polític i s'entra tot seguit en un procés autonbmic.
En 1'8mbit cultural, es constitueix la Universitat
de Palma, i es pot dir sense por a exagerar que
el nivell cultural de la ciutat es converteix, per
primer cop després de molts d'anys, en tema de
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preocupació per part de les institucions municipals (des d'aqui s'auspiciaran moltes activitats
perqut: la cultura retorni als carrers de Palma).
La fesomia urbana de la nostra ciutat es farB
ressb d'aquests canvis polítics, institucionals i
culturals: finalment s'inaugura el polEmic Parc
de la Mar, i es van dotant les barriades de les
infraestructures i dcls serveis de qui: encara estaven mancades; la ciutat no creix i pateix els
problemes que hem vist li vénen d'enrera: excessiva concentració de funcions al centre, absEncia de funcionalitat, per contra, de les eixamples i mala comunicació entre aquestes,
caos a la perifiria com a conscqüEncia d'un creixement mal planificat, etc. En aquests moments, una nova revisió del Pla General es
troba en porres de l'aprovació dcfinitiva, obslaculitzada mentrestant per dcsavenEncies poliliques --en lletra menuda- cntrc Ics distintes
insdncics competents.

3.3.2.2.- Evoluci6 dels estudis
La major quantitat i divcrsitat metodolbgica dels estudis urbans de Palma realitats al
llarg d'aquests últims vuit o dcu anys palesen el
canvi rcal, a nivell cultural, que s'ha produ'it -i
s'esd produint- en el si de la nostra societat.
Hem recollit en la nostra relació treballs
que se situen en el camp de la Gcografia de la
Percepció i de la Geografia Histbrica (la Geografia, i les CiEncies Socials en gencral, entren,
ara de manera dccidida, en l'estudi de la problematica urbana). Dcs de les inshncics oficials
s'impulscn estudis dirigits a la problcmhtica de
la subsistEncia dels barris més antics (degradació...), aixi com al concixcmcnt dc la realitat
sociíd diversificada a través dc Ics dife'crcnts
cczones urbanes)) (cnqucstes d'opinió, etc.). Hi
trobam també un estudi sobre l'evolució del
transport col.lectiu a la nostra ciutat (cvidcntment, aixb guarda rclació amb el fct que les Balears són avui la província amb major dcnsitat
de lridic de tot 1'Estat). El concixemcnt i l'ús
que es fa de la ciutat també és tema de preocupació (apareixen obres de caire d~dhcticorientades a revelar als ciutadans els ccsccrets>)de la
seva ciutat). En definitiva, per tant, els problemes d'ordenació dcl crcixcment --que mohvaren des de l'obra d'Eusebi Estada fins al Pla
Ribas Piera- han deixat pas a altrcs tipus de
preocupacions més prbpics d'una ciutat que ja
ha viscut la seva ccexplosiÓ>>i quc ara es troba en
la necessitat d'acomodar la situació present en
dos fronts: a l'interior, evitar la degradació dels
barris més antics, i a I'extcrior, corregir una dcsastrosa urbanització de la pcrifEria i ccenllapu-))
el nucli urbs amb la resta del territori mallorquí.

CONCLUSIONS
Apunthvem al comenGament del nostre treball el fet que la major part de la producció
intel.lcctual referent a la nostra ciutat ha anat
scmpre al darrera dels fets, com una adhesió de
la Cikncia a all6 que se'n diria ccevoluci6 natur a b de la ciutat.
La frase és molt vaga i pot induir a error.
En tot cas, intentem de verificar-la: no hi ha
dubte que tant la proposta d'Estada com l'obra
de Calvet se situen davant de la realitat material
per modificar-la; el mateix diríem dels projectes
de reforma interior i del Pla Alomar (bona part
de les transformacions que proposen, avui, serien inacceptables, perb aixb és una altra qüestió). A partir del Pla de 1963, incloent-10, és
quan tenim la sensació que la cikncia i la investigació (la que es troba en mans del poder públic)
compleix l'única funció de donar el vist i plau
als interessos d'uns particulars que se situen per
sobre dcl cos social. Per tant, valgui la puntualitzaci6: és sobrctot a partir dels anys 60 quan es
dóna aquest fct lamentable; abans també hi
devia haver interessos divergents, perb, sens
dubte, les transformacions que es feren a Palma
-prCvia
sanció de l'ccestament pensant>>- tingueren més en compte la voluntat dels ciutadans.
Ens adonem que fins ara estam fent referkncia tan sols a una part dels estudis urbans,
aquella que afecta el planejament urbaníslic
(excloent l'obra d'Estada). La realitat és que
fins als tcmps més rccents hi havia la producció
urbanislica pcr una banda, i, per dir-ho d'alguna manera, la producció cclitcrbia>) per I'altra
(aquí hi entraricn des de Miquel dels Sants Oliver, José M' Quadrado, fins a Marius Verdagucr, Escales, etc.). Evidentment, intentar aficar els uns i cls altres dins el mateix calaix, encara que sigui amb l'etiqucta genErica dels ccestudis urbans)), sembla for~arla cosa. D'aixb dedu'im, com a pas següent, que aquells que s'han
ocupat de la ciutat, a través de propostes encaminades a incidir en la seva evolució, han estat
els tEcnics (arquitcctcs i enginyers) i sols els tEcnics. I aixb ha estat aixi fins, podríem dir, la dEcada de 1970. Aqucst fet potser es deu més a
l'evolució prbpia de les distintes ciEncies que no
pas a la siruació concreta de la nostra ciutat;
pcrb, de qualscvol manera, és un fet important
a constatar.
Pcr últim, i encara que del que acabam de
dir se'n pugui dcsprcndre que en avui dia la
CiCncia, en gencral, s'ha reconciliat amb el fct
urbh, la realitat és que encara cal reivindicar
una major i més diversificada participació en la
problcmhtica urbana. La pluridisciplinarietat en
aqucsta qücslió és, encara avui, un objectiu a
assolir.
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NOTES
(I).- <<Zonespol&miques>>:tres trinxes de 1.250 mts. d'amplkia conjunta, que corrien paral4eles al
cinturó emmurallat per la seva part exterior. En els seus terrenys imperaven diversos impediments legals per a I'elficació.
(2).- Obra núm. (3 1) de la bibliografia.
(3).- PALAU LLOVERES, Josep: <<Urbanisme>>
a AAVV, Cent anys d'Histbria de les Balears. Ed.
<<SANOSTRA,, - Salvat. Estella (Navarra), 1982.
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LA NORMATIVA URBANÍSTICA LEGAL COM A INSTRUMENT D ~ O R D E N A C I ~
DEL TERRITORI: LES NORMES SUBSIDIARIES D'ESPORLES (*)
Onofre Rullan i Salamanca

RESUMEN

INTRODUCCI~

El trabajo presente analiza la normativa urbanística de uno de los municipios de Mallorca:
Esporles, concretamente sus Normas Subsidiarias (NNSS). No pretende tanto una crítica a
sus disposiciones concretas como enseñar y aplicar una metodología que pueda scrvir de ejcmplo para este tipo de análisis, dirigidos sobre
todo a los geógrafos, colectivo que históricamente se ha automarginado de este tipo de tareas.
Estudio de población potencial y déficits de
equipamiento generados por esta son los pilares
básicos de1 análisis, enfocado a la comprensión
del grado de elaboración y racionalidad del planeamiento municipal.

La problemitica de l'ordenació territorial
esta, per desgracia, a l'ordre del dia a Mallorca.
Sembla com si als anys 80 s'hagués complicat tant la situació que l'alca en el nivel1 de
renda, lluny de ser un factor d'augment de la
qualitat de vida, s'hagi convertit en l'instrument
que possibiliti l'agressió sistematica del nostre
territori.
L'augment desorbitat dels actius terciaris i
la caiguda en picat del primari han provocat un
canvi d'ús territorial, en el qual la residencia secundaria i l'oci en general són dominants.
Evidentment, Palma, la macrocefalica Palma, és el principal pol generador d'aquest nou
ús dominant i, per tant, la seva primera corona
metropolitana en sera la més afectada. D'altres
centres urbans mallorquins (Inca, Manacor, Pollenca, Alcúdia,...) també generen la seva pro-

(*) La redacció d'aquest trebali data de comencaments de 1983, pero dificultats editonals impediren la seva publicació d seu
moment.
A hores d'ara les NNSS 1'Esporles ja són aprovades definitavament i amb criteris i determinacions ostensiblement
contradictbries a les exposades en aquest anicle. La seva publicació, pero. pot tenir un interés metodolbgic com a exemple d'estudi i anilisi dels documents de planejament per part dels gebgrafs. Es per aquesta raó que hem decidit la seva
publicació malgrat els continguts actuds i difinitius de las NNSS d'Esporles tenen, molt poc a veure amb els que aquí
s'exposen.
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pia Area d'influbncia pel que fa a aquest canvi
d'ús, perb que a causa de les seves dimensions
no afecten amb tanta violbncia el territori.
Evidentment, partim del supost que aquesta infldncia és negativa. Negativa per quant separa el lloc de residkncia habitual i de treball
del de l'oci, en aquest cas. L'especialització funcional exagerada, la monofuncionalitat d ' h plier; extensions espacials, converteixen el territori en quelcom desarrelat de l'individu, augmenten les despeses de transport i malgasten el
temtori, i a una illa com Mallorca no és precisament una ihctica aconsellable.
Perb el desenvolupament urbanístic, encara
que té un component important que ve dcterminat per la prbpia dimhica social, no és ali5 a la
polílica municipal dels ajuntaments afectats.
Efectivament, les corporacions municipals són
les responsables de tot el pertanyent al desenrotllament urbanístic dels seus respectius termes. El planejament municipal és, per tant, una
manera decisiva d'intervenció territorial; per als
gebgrafs que s'han dedicat al planejament temtorial, a l'ordenació del territori, es tracta d'un
exemple evident d'actuació en geografia aplicada.
A partir d'aquests dos suposts, la influkncia
macrocefialica de Palma amb el conseqüent
canvi d'ús provocat a l'bea afectada i la possibilitat d'intervenir en aquesta situació a través dcl
planejament municipal, enfocarn la present comunicació, tot basant-nos en l'anilisi d'un municipi típic de 1'8rea d'infldncia de Palma: Esporles. Es tracta d'un municipi intcrior a la isocrona dels 25 minuts a partir de Palma; ciutat de
la qual és depenent, tant per la localització, en
aquesta, de la immensa majoria de llocs de
feina dels qui resideixen en aquest poble, com
per haver tengut, fins aleshores, un planejament
vist i pensat des de Palma, que respon precisament a les necessitats de la influkncia macrocefalica de qub parlam.
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El planejament urbanístic, la normativa
legal que pretén donar sortida a la problcmhtica
territorial municipal, és competencia dels ajuntaments, segons disposa la Llei dcl Sbl (LS), i es
pot plasmar en diferents figures urbanístiques
segons sigui 1'8mbit territorial sobre el qual s'actua i el grau d'impohcia i complexitat del
problema. Els diferents graus de planejament
que la LS disposa, de major a menor són els següents:
1.- El Pla Nacional. Mai no s'ha duit a
terme. No ha estat redactat. Queda disposat per
la LS (Ley sobre Rkgimen del Suelo y Ordcnación Urbana BOE, núm 144, 16-06, i 145 de

17-06-76). El seu objecte consistiria en determinar les grans directrius d'ordenació del temtori
de P'Estat espanyol, que es coordinarien amb la
planificació econbmica i social.
2.- Els Plans Directors Territorials de
Coordinació, d'hmbit supraprovincial, provincial o comarcal. El Pla Provincial d'ordenació
de les Illes Balears entraria dins aquest grup, si
no es t r a c a d'una figura de l'anterior LS, la de
1956.
A partir d'aquí, ja en ordenacions urbanístiques d ' h b i t municipal que en coordinació
amb els planejaments d ' h b i t superior, poden
tenir els següents instruments de planejament:
a) El Pla General Municipal d'ordenació
Urbana. Aquest, classifica el sbl i defineix els
elements fonamentals per a l'ordenació del territori municipal.
b) Les Normes Subsidiisics de Planejament. Pensades per als municipis de complexitat
urbaniseica menor que els que requereixen un
Pla General.
c) Els Projectes de Delimitació del Sbl
Urba. Pensat per a les poblacions de petita entitat i de petita problematica urbanística. Es limiten a donar ordenances pcr a l'edificació i usos
del sbl.
D'altres instruments de planejament inferiors al Pla General o a les Normes Subsidiixies
són: els Plans Parcials, els Estudis de Detall, els
Projectes d'UrbanitzaciÓ, els Programes d'Actuació Urbanística, etc. No ens aturarem a parlar d'aquests, ja que no són l'objecte de la present connunicació.

.

LA PLANIFICACIO URBANISTICA
A ESPORLES
El cas que tractarem correspon al de les
Normes SubsidiSies (NNSS) del terme municipal d'Esporles.
Les primitives NNSS d'aquest tcrme municipal estaven redactades a l'empar de l'antiga
Llei dcl Sbl (BOE. núm. 135, 4-maig i 157, 5juliol), substancialment diferent respecte de
l'actual LS. No incidircm entre les diferbncies
d'ambdues; nomes recordar que la nova LS incorpora aspectes progressistes a la legislació, en
comparanGa amb l'antiga de 12 de maig del
1956.
Aquestes normatives foren aprovades definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme de les Iiies Balears el 26 de juliol de 1978.
Es tracta d'una normativa típicament desenrotllista, d'acord amb la tbnica general de l'urbanisme de I'tpoca. A manera indicativa només
apuntarem que en sbl urbs es preveia una capacitat de població de 8.700 persones, i en sbl urbanitzables 18.485, que dóna un total de 27.185

habitants. Tenint en compte que actualment no
s'ha arribat als 3.000 habitants, podem adonarnos de la bestiesa d'aquestes previsions demogrhfico-urbanístiquesaqui: ens referim.
Amb l'arribada dels ajuntaments democritics es generalitza el projecte de revisió de la
normativa urbanística municipal vigent, principalment si tenim en compte que la nova LS (904-1976) disposava la obligatorietat d'adaptació
del planejament municipal a partir de -la nova
legislació. Les NNSS antigues estaven redactades a l'empar de la LS del 56, s'havien d'adaptar a la LS del 76.
Aixi, es conjugaven dos propósits, un polític: el ajuntaments democritics havien de revisar el planejament de l'antic rkgim; i l'altre
legal: era necesskia l'adaptació d'aquest planejament a la nova llei.
S'emprengué I'empresa de revisar el planejament per part del primer ajuntament democdtic, i, aixi, l'any 1982 es presenh 1'Avanq de
Planejament.
L'Avans de Planejament (AP) és una figura contemplada per la LS i té com a objecte establir un lla$ de diileg entre els administradors i
els administrats. En aquest cas entre planejadors i planejats. Malgrat el poder estigui legítimament constitu'it, cal comptar contínuament
amb l'opinó dels administrats. En qüestions
com la redacció d'unes NNSS, en aquest cas,
I'AP compleix aquesta funció. Quan l'equip t k nic, nomenat pel poder polític, ha delectat els
problemes del territori a ordenar fa una primera
proposta d'actuació damunt aquest territori,
que, malgrat no arribar a detallar totalment la
nova planificació, dóna ja una idea de cap a on
s'encaminen les propostes que mQ tard seran
concretes. Aixi, doncs, 1'AP és exposat al públic
com a mínim durant un mes, perquk els ve'inats
puguin al.legar en contra o a favor de la totalitat del nou programa, o d'una part d'aquest.
S'ha d'advertir, perb, que l'AP no té un caricter normatiu, no té encara cap vigencia legal,
segueix encara vigent el planejament que s'esh
revisant.
No insistirem en el cas de I'AP d'Esporles,
ja que les seves propostes no baratarien el document de planejament difinitiu.
Després de 1'AI encara manca 1'AprovaciÓ
Provisional, vistes les al.legacions sobre I'AI, i
1'AprovaciÓ Definitiva, duita a terme per la Comissió Provincial d'urbanisme.
A hores d'ara les NNSS d7Esporleses troben encara en la fase d'AI, i seri aquest document el que analitzarem.
L'AI fou duita a terme pel ple de l'ajuntament 1'Esporles el 19 d'abril de 1983. S'exposaren al públic les propostes d'ordenació de les
noves NNSS, i actualment encara s'esd pendent
de I'AprovaciÓ Provisional, o d'una segona AI,

si els canvis introdui'ts a rel de les al-legacions
són de considembleenvergadura.

'

LES NNSS D'ESPORLES
És una costant dins tots els documents de
planejament esporlerins parlar d'Esporles com
un poble dormitori, fet que no es discuteix per
la seva evidkncia; perb s'ha de matitzar, ja que
aixb es tk en compte amb massa resignació, i sovints'utilitzaamb demagbgia.
Segons la documentació de 1'AP de les
NNSS dYEsporles,l'any 1978 hi habia al nostre
poble 2.598 habitants, amb una població activa
de 992 persones, i es comptabilitzaven 331 liocs
de feina; és a dir que fora d'Esporles hi treballaven 592 actius, que representaven el 22,7% dels
esporlerins. Mentre que la resta, 2.009 esporlerins (77,396), que són sobretot nins, jubilats,
dones, treballadors a Esporles..., no depenen
laboralment de fora. Vistes així les coses es podria dir als planificadors que no es pot fer urbanisme pel 22,7% de la població, sinó que tothom s'ha de tenir en compte.
Sovint també se sol afirmar que els llocs de
treball existents a Esporles pertanyen al subsector de la construcció. Es una opinió també matisable. Seguint amb dades de 17AP,els 110 actius
de la construcció només representarien un
11,9396 de la PA. Si consideram que tots els picapedrers fan feina a Esporles, fet que realment
no és cert, només representarien un 33,23%
sobre les 331 persones que segons I'AP fan feina
al municipi. El 6677% treballarien a d'altres
sectors.
També amb dades de I'AP tenim que el
Valor Afegit Brut (VAB) de la construcció representaven, al 78, 71.581.000 pessetes, fet que
només representa el 24,9% de!s 287.098.000
ples. de VAB total d'Esporles. Es evident que
amb aquestes xifres no es pot dir que la construcció és tota l'economia d'Esporles. Per si fos
poc, s'ha de tenir en compte que els 110 actius
de la construcció no treballen tots a Esporles
(Banyalbufar, Palma, Puigpunyent...), i que fombmens com la construcció per part d'empreses
foranes o pcr part de particulars, encara eminorarien més les xifres de la construcció d'esporlerins a Esporles.
He volgut matisar aquests aspectes tbpics
dlEsporles, ja que en moltes ocasions se solen
usar per justificar planejaments urbanístics de
tipus desenvolupista, i que l'linic que aconsegueix és agreujar la funció de poble dormitori,
que evidentment no puc negar. Aixb es veu, per
exemple, si contemplam el mapa 1/10.000 de les
NNSS, on a simple vista es veu que el sbl que
esdevindri urbi un cop duites a terme les previsions (el Verger, les Rogetes, Jardín de Flores,
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la Punta de Son Quint, Ca l'Amet, Son Comes,
la Finca, etc.) quintuplica en extensió el que
fins ara ha estat el nucli tradicional d'Esporles.
Es tracta d'un fet alarmant per si mateix.
Partint del supost que el planejament s'ha
de fer pensant amb la població del municipi i
amb les espectatives de creixement d'aquesta,
cal pensar que s'ha de programar en funció d'aquest creixement. A la documentació de 1'AI no
hi ha cap chlcul de població capac d'absorbir el
volum edificatori que es programa. Perb la població capac (PC) es pot calcular amb una mica
de pacihcia. La metodologia per calcular-la
l'exposaré a continuació.
Partint del supost que la gent s'instal-la al
sbl urbi i al sbl urbanitzable, la LS obliga el planejament a classificar tot el territori ordenat en
Urbh, Urbanitzable i No-Urbanitzable, i, a més,
fixa que als dos primers és on s'estableix la residkncia. Malgrat tot, per desgracia, són freqüents els exemples d'instai.lacions residencials
al sbl no-urbanitzable, i un municipi tan proper
a Palma no n'és precisament una excepció.
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Dins el sbl classificat com a urba hi ha vuit
zones qualificades amb diferents tipus d'aprofitarnents i característiques.
Intensiva A.- És la zona que pertany al que
podríem anomenar eixample esporlerí, on en
lloc de donar coeficients d'aprofitament (m2 de
sbl per mZ o m3 edificable, m2/m2o m2/m3) es
donen profunditats edificables illcta per illeta.
Superficiant, illeta per illeta, surten un total de
45.543 m2 amb aquesta qualificació, i ,com que
es proposa una planta baixa més dos pisos (B2),
si rnultiplicam per 3 tendrem el sostre edificable
dins intensiva A, en aquest cas són 136.630 m2.
Com hem de suposar que no tot scd habitatge,
li restam un 30% (40.989 m2) del sostre edificable que se suposa en destinaran a d'altres usos
(comercos, magatzems, cotxeries,...). D'aquesta manera encara ens queden 95.461 mZ, que, si
suposam una mitjana de 130 m2/habitatge, ens
donarien 736 habitatges. Per passar d'habitatges
a PC s'havia d'aconseguir la mitjana d'habitants
per habitatge d'Esporles, que, segons les dades
del cens de població d'Esporles, estava situada
al voltant de 3,14 Hmabitat. Així, 3,14 per 736
ens donaria un total de 2.310 habitants potencials dins Intensiva A. A partir del plbol l/
2.000 de l'equip redactor es comptabilitzen 269
habitatges a aquesta zona, que amb el mateix
coeficient d'Hmabitat, donaria una població hipotetica de 531 persones. Per tant, dins Intcnsiva A es tracta d'un augment del 435%.
Intensiva B.- Aquesta zona abraca una extensió de 9.800 m2, que multiplicats pel ccxfi-

cient d'aprofitament net (1,3 m2/m2)ens donaria
12.740 m2 de sostre edificable. Si li restam el
30% d'altres usos (3.822 m2) ens queden 8.918
m2 edificables per habitatge, que a 130 m2/
Habitat, són 69 habitatges, i multiplicat per 3,14
HIHabitat, donen 215 persones. Actualment
s'hi comptabilitzen 13 habitatges,, amb una població hipotetica de 41 persones. Es un augment
del 524%.
Intensiva C.- Aquesta zona abraca una exrensió de 12.025 m2, que multiplicats pel coeficient d'aprofitament net (0,8 m2/m2) donen
9.620 m2 de sostre edificable. Si li restam el
30% d'altres usos (2.886 m2) ens queden 6.734
mZ edificables per habitatge, que a 130 m2/
Habitat, són 52 habitatges; i a 3,14 H/
Habitants. Actualment s'hi comptabilitzen un
habitatge, amb una població hipotktica de 3,14
persones. És un augment dcl5.19 1%.
Extensiva D.- Aquesta zona abraca una extensió de 89.787 m2, que multiplicats pel coeficient d'aprofitament net (0,75 m2/m2) donen
67.340 m2 de sostre edificable. Si restam el 30%
d'altres usos (20.202 m2) ens dóna 47.138 m2
d'habitatge, que a 130 m2/Habitat, són 363 habitatges, que multiplicat per 3,14 Hmabitat, són
1.139 persones. Actualment hi ha 34 habitatges,
p b una població hipotktica de 107 persones.
Es un augment del 1.O@%.
Extensiva E.- Hi hcm calculat 11 possibles
solars amb 11 habitatges unifamiliars, i que ens
donen una població capaG de 35 persones. Actualment hi hem comptat 5 habitatge?, amb una
població hipotktica de 16 persones. Es un augment dlel219%.
Estudi de detall del Rafal.- Dividint el
vohlm edificable (29.973,72 m2) per 3 (pas de
volum a sostre), ja que l'altura permesa és B2,
ens dóna 9.991 m2 de sostre edificable. Si li restam el 30% d'alues usos (2.997 m2) ens queden
6.994 m2 edificables, que a 130 m2/Habitat, són
54 habitatges, que a 3,14 HIHabitat, són 169 habitants. Actualment no n'hi ha cap.
Clos Antic.- El clos antic abra~auna superfície de 24 Hes. (240.000 mZ). D'aquesta xifra
dcstacam un 40% de vials, equipaments, torrents, places, etc., i ens queden 144.000 m'. Si
el multiplicam pel coeficient d'aprofitament net
(2 m2/m2)ens dóna 288.000 m2 de sostre edificable. Si li restam el 30% d'alues usos (86.400 m2)
tenim 201.600 m2 edificables, que a 130 m2/
Habilat, són 1551 habitatges, que a 3,14 HI
Habitat, són 4.869 persones. Actualment hem
comptat 578 habitatges, amb, una població hipotktica de 1.814 personcs. Es un augment del
268%.
Extensiva F.- Hem multiplicat el nombre
mhim d'habitatges unifamiliars (5) per 3,14, i
el resultat és de 16 persones. Actualment no
n'hi ha cap.

És evident que aquests chlculas tiren a la
baixa, ja que suposar 130 m2/Habitat. és molt
suposar. Realment la mitjana sol estar al voltant
dels 100 m2/Habitat. Suposar que el 30% del
sostre edificable es dedicarh a altres usos és
també molt ingenu. Basta veure les darreres finques de baixa més dos que s'han fet dins Esporles per veure que la promoció provoca va a vendre sempre el mhxim d'habitatges segons la normativa vigent. Pensar que les plantes baixes
(30%) no es vendran com a habitatge és tancar
els ulls a la realitat.
Pla Especial de les Rogetes.- El que hem
fet aquí ha estat el següent: com que només es
permeten habitatges unifamiliars, els 134 solars
de les Rogetes suposen 134 habitatges, que multiplicat per 3,14 persones, dóna una població hipoktica de 289 persones fet que representa un
augment del 146%.
URBANITZABLES
Ca 1'Amet.- Les seves 5,6 Hes., amb una
densitat mhxima permesa de 125 HIHa., supo-

sen una població possible de 700 persones, que
dividit per 3,14 H/Habitat. resulten 154 habitatges. Actualment no n'hi ha cap.
Son Quint.- Les seves 19,3 Hes., amb una
densitat mixima permesa de 25 H/Ha., suposen
una població possible de 483 persones, que dividides per 3,14 H/Habitat, són una població hipotktica de 154 persones. Actualment no n'hi ha
cap.
El Verger.- Les seves 115,971 Hes., amb
una densitat mixima permesa de 15 H/Ha., suposen una població de 1.740 persones, que dividides per 3,14 H/Habitat, són 554 habitatges.
Actualment hi ha 65 xalets, que multiplicats per
3,14 H/HabitaJ, dóna una població hipot6tica de
204 persones. Es un augment del 853%.
Jardín de Flores.- Els seus 57 solars, amb
habitatge unifamiliar; aixb vol dir que hi caben
57 habitatges, que a 3.14 H/Habitat. són 179 habitants. Actualment hi ha 11 habitatges,, amb
una població hipotktica de 35 persones. Es un
augment del 5 11%.
A més de les esmentades xifres podríem
haver comptabilitzat la població i els habitatges
que es podrien insialslar al sbl no-urbanitzable,

ACTUALMENT
Habitatges
Població

.

NNSS
Habitatges
Població

Augment

Intensiva A
Intcnsiva B
IntensivaC
Extensiva D
Extensiva E
Extensiva F
EL RAFAL
CLOS ANTIC
TOTAL URBA
URBANITZABLE
Ca 1'Amet
Son Quint
El Verger
Jardín de Flores
TOTAL
URBANITZABLE

800

ACTUALMENT
Habitatges
Població
O
O
O
O
65
204
11
35
76

PLA ESPECIAL DE LES ROGETES
Les Rogetes
92

TOTAL ESPORLES

2.512

968

2.841
NNSS
Habitatges
232
154
554
57

8.916

Població
700
483
1.740
179

355%

Augment
853%
511%

239

997

3.102

1.298%

298

134

42 1

146%

3.040

3.972

12.018

395%

El que les xifres de població actual no coincideixin amb la població de dret d'Esporles és degut
a la gran quantitat de gent, sobretot a les urbanitzacions,que no esh empadronada.
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que no serien poques. Exemples com els de Son
Cabaspre i l'Esgleieta, són prou significatius.
És a dir que essent més estrictes i reaiistes,
la xifra final de població i habitatges capaG es
veuria augmentada, com a mínim, en un 25%.
Actualment la densitat de població del nostre poble és de 62,8 H/Ha, (2.512 habitants dins
40 Ha.). Amb la previsió de les NNSS, que són
8.916 habitants, la densitat passa a ser de 222,9
Hma, Aquestes xifres mostren que l'augment
previst és brutal, aquesta gran densificació implica un canvi quantitatiu i qualitatiu, amb conseqiikncies negres per a la qualitat de vida d'Esporles. Aquesta densitat només fa referkncia al
sbl urba; si compdssim el sbl urbanitzable tot
aixb encara es dispararia molt més.

LES INFRASTRUCTURES
Un cop vistes les possibilitats desenrotllistes que permet un planejament d'aquest tipus,
anem a veure ara algunes de les conseqiikncies
més greus que per al poble d'Esporles tendria
arribar a les 12.018persones.
Actualment es consumeixen a Esporles
1.200.000 litres d'aigua diaris, si s'arribhs als
12.018 habitants el consum seria de 4.743.000 litres d'aigua, xifra a simple vista inassolible pels
recursos propis del terme municipal d'Esporles.
Si actualment la depuradora va al mhim
de les seves possibilitats, amb 12.018 habitants
s'haurien de mester cinc depuradores com l'actual, o quintuplicar la seva potencia. De donarse U'augment previst dins el sbl urbh la inversió
per solucionar el problema de les depuradores
no podria carregar-se als urbanitzadors, ccl'urbanitzadom en aquest cas seria I'Ajuntament.

ELS EQUIPAMENTS
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Per detectar els dkficits d'equipament actuals i els que es generarien de realitzar-se la
programació de les NNSS, hem aplicat els estimdards del Reglament de Planejament @P),
anex 10. S'ha d'advertir, perb, que aquests estimdards són d'aplicació obligatbria Únicament
dins sbl urbanitzable, és a dir que l'equip planificador no té perquk aplicar-10s dins el sbl urba,
com es fa aquí. La seva aplicació ens serviri,
perb, per fer una quantificació del dkficit d'equipament generat.
Zones verdes.- La llei obliga al planejament a 5 m2/H. 2.573 H. per 5 m2 dóna com a
resulltat 12.625 m2. A Esporles, si comptam els
245 de la Vilanova, els 3.360 del Rafal, els 2.958
de Son Tries i eIs 1.188 del Jardí, ens surten
9.273 m2, que, damunt els 12.685 que per llei
correspondrien, resulta un dbficit de 3.916 m2

de zona verda. Si com preveuen les NNSS s'arribis als 8.916 habitants dins sbl urbh, vol dir
que es necessitarien 44.580 m2 de zona verda.
Els 9.273 existents, més els 5.350 de la font de
Son Tries, sumaria la quantitat de 16.823 m2, fet
que damunt els 44.580 reglamentaris suposa un
dkfici?de 27.757 m2.
Arees de joc per a nins.- El Reglament de
Planejaments exigeix per a les Unitats integrades (500 a 1.000 habitatges, cas d'Esporles) 6
m2/Habitat., que són 4.800 m2. Nosaltres nom&
hem pogut comptabilitzar la placeta del Ball,
que té uns 740 m2, per tant es detecta un dkficit
de 4.060 m2. Si s'arribis als 2.841 habitatges que
preveuen les NNSS, els metres quadrats necessaris serien 17.046, fet que suposaria un &ficit
de 16.306 m2.
Equipament escolar.- Els estimdards del
RP per les Unitats integrades són, en el cas
d'Esporles, 2 m2/Habitat. fins a EGB, i 10 m2/
Habitat. per a EGB; aixb suposa 9.600 m2. Les
escoles actuals tenen uns 6.804 m2, fet que suposa un dkficit de 2.796 m2. D'arribar als 2.841
habitalges de les NNSS els m2 necessaris serien
34.092, fet que suposaria un dEficit de 27.288
m2; aixb que no comptam que els al.lots de
Banyalbufar que vénen a l'escola d'Esporles. A
més a més, amb 2.841 habitatges ja són necessaris 4 m2/Habitat. per a BUP, fet que incrementaria el dkficit en 11.364 m2.
Equipament esportiu.- Per la bestiesa de
terreny que s'ha agafat de Son Quint hi ha molt
d'excés en tots els casos.
Equipament social.- Hem comptabilitzat
1'Escomador (1.440 m2), la Casa del Poble (696
m2) i els equipaments generals de Can Campos
(1.600 m2), Son Tries (440 m2) i la Finca (2.400
m2), que dóna com a resultat 6.826 m2; fet que
suposaria les exigencies del RP (4 m2 per 800
habitatges, que dóna 3.200 m2). Perb s'ha de
tenir en compte que no és d'esperar que molts
dels equipaments generals es dediquin a equipament social (aparcaments a Can Campos, placetes, etc.).
Així i tot, d'arribar als 2.841 habitatges
dins el sbl urba, els metres per habitatges que
exigeix el RP són 6; multiplicació que dóna la
xifra de 17.046 m2, fet que suposaria un dkficit
de 10.220 m2.
Per si fos poc, no hem comptabilitzat els
deficits d'equipament comercial, sanitari, administratiu, servei d'ordre, higiene, transports,
vialitat, aparcaments, etc. Sembla evident que
les xifres resultants alarmarien.

CONSllDERACIONS FINALS
Aquestes xifres que hem vist no ens poden
fer res mCs que esc~dalitzar. Aixb suposa

apostar per un model de creixement extremadaResulta que, a més de no ser desitjable,
ment desenvolupista, que ja ha mostrat el seu aquest creixement tampoc no és possible. Per
fracb per tot alia on s'ha aplicat. Suposa un tant, es tracta d'un cas de sobredimesionament
creixement que el temtori no pot suportar, i on del creixement, la conseqiibncia del qual és la
el medi ambient i la qualitat de vida es veuen dispersió de l'edificació. Si un planejament posatacats de front. La irrentabilitat del desenrot- sibilita la construcció, per exemple d'allotjallament pel desenrotllament és un salt cap al ment, per a una població cinc vegades superior
buit.
a la població que realment es preveu, la conseDe l'any 72 al 82 s'han anat concedint lli- qiibncia no és una ocupació homogbnia del tercbncies d'obres majors de nova planta 'a Espor- 'ritori planejat, amb una edificació a cada parles, amb una mitjana de 24 anuals. Les NNSS celala de la cinquena part del volum permbs; la
preveuen la construcció de 3.004 nous habitat- conseqiibncia d'aixb és l'ocupació d'una cinqueges; per tant, de suposar que seguirh la mateixa na part del temtori planejat, amb una volumetendbncia, es programen obres per a 125 anys, tria al mhxim del permbs; i, el que és pitjor,
és a dir fins l'any 2.108. Unes NNSS, com el seu sense possibilitats reals de control que evitin la
d'un PLa Ge- dispersi6 de l'edificació. El cost de les infraesnom assenyala, són c<subsidikies>>
neral que dura vuit anys; per tant, unes NNSS tructures és molt superior en edificació dispersa.
no es poden programar per més anys que un Pla La destrucció del medi i de l'ecosistema és la seGaneral.
gona conseqiibncia. Solars buits, zones marginaLes dades de població escandalitzen al ma- des i d'escombraries fan la seva aparició.
Un cas a part mereix el tractament del sbl
teix nivell. El creixement vegetatiu no preveu
aquestes xifres. Per tant, és de suposar que es no-urbanitzable, on encara es parla de parconfia que vengui gent de fora, fet que faria que ceLles mínimes a efectes edificatoris de 7.000,
els esporlerins quedassin en minoria total, se- 15.000 i 30.000 m2 dins el conradís, i 100.000
rien el 20% del total de residents a Esporles.
dins els boscos. Per veure l'absurd de les xifres
Els dbficits d'aigua, equipaments, etc., que del no-urbanitzable basta pensar que el pla de
ja són importants, s'agreujarien estrepitosa- reguiu que desenvolupa 1'IRYDA al Pla de Sant
ment. On treballaria tota aquesta gent?. Com Jordi estableix la parcel.la mínima, a efectes de
aniria a Palma?. S'hauria d'eixamplar la carrete- reparcel.lacions per a explotacions familiars, en
ra?. Esporles passaria de ser un poble a ser una 40.000 m2. No hi ha dubte que si volem conserciutat, i el més greu és que seria una ciutat dor- var els boscos i moles con fins ara han d'estar
mitori, una ciutat satblelit de Palma. El poble exemptes de tota possibilitat edificatbria o urbaque ara veiem, que esd caviant de forma alar- nística.
mant, acabaria per transformar-se totalment i
Crec que com a conclusió es pot veure la
absoluta. El ccnuevow Esporles seria un altre Es- imporhcia fonamental que té la reglamentació
legal per a l'ordenació del temtori, les NNSS en
porles.
Són nombrosos els estudis que demostren aquest cas. Crec que són el pol generador més
el negatiu d'aquests fets: la gent no coneix, inportant que actua damunt l'espai, malgrat que
manca comunicació, augment de la delinqukn- no ens en puguem oblidar l'altres. Es, perb, la
cia, etc. No s'esd en contra del creixement, primera passa, la passa que defin més directas'esd a favor d'un creixement ordenat i racio- ment del poder legalment constitui't i que no
nal, sempre al servei d'Esporles, i no en funció podem permetre que passi a mans dels agents
de Palma.
especuladors.
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LA DINAMICA ESPACIAL DEL DESARROLLO TURISTICO
EL CASO DE BALEARES

SPATIAL DYNAMICS OF TOURIST DEVELOPMENT THE CASE OF THE BALEARICS
Joana M' Pcuus Bcy

RESUMEN
La industria turística cxpande un incrciblc
sistema jcrárquico dc 10s rccursos, para 10 que
se vale de una progrcsiva dcnsificación dc la rcd
de transportes. Los turistas llcgan a conoccr el
espacio regional incluso mcjor, a vcccs, que 10s
propios habitantcs de la zona y cxplotan, ayudados por la colaboración -inconscicntc o intcncionada- de 10s podcres ficticos, 10s rccursos
del
territori0
uansformrindolo
totalmcntc,
desde su aspecto puramcnte paisajístico al de su
utilización cconómica y pcrccpción social. Con
el fin de arlalizar la dinámica espacial dcl dcsarrollo turistico en Balearcs hemos aplicado a las
islas el modclo tebrico que MIOSSEC propone
en Elémenfs pour una théorie de l'espace touristique, 1976. El contcnido clave que aporta el
modclo de MIOSSEC al intcrés dcl gcógrafo reside en que logra explicar tcóricarncnte el desa-.
rrollo turístico como un proceso transformador
dcl espacio. Conjugando variablcs históricas y
gcográficas MIOSSEC establcce cuairo clcmcntos bisicos que subdivide en cinco fascs de evolución: I. El medio como rccurso turístico; 11.
Los uansportcs como vías de ocupación y acceso a 10s recursos del medio; 111. El comportamicnto de la población turística rcspccto al tc-

rritorio y IV. Las actitudcs y decisiones de 10s
podcrcs políticos y de la población rcsidente
rcspccto a la transformación de su propio tcrritorio cn espacio turístico.

ASSTRACT
The tourist industry dcvclops an incredible
hicrarchical systcm of rcsources, making use of
an incrcasingly dense transport nctwork. Tourisls get to know the regional space evcn better,
at timcs, than the inhabitants of the arca and
with thc hclp -intcntional or not- of the powcrs that be, exploit land resources transforming thcm complctcly, from thc point of view
not only of landscape but of economic use and
social pcrccption. In ordcr to analyze the spatial
dynamics of tourist dcvelopmcnt in the Balcarics, we have applicd thc thcorclical framework
proposcd by MIOSSEC in EIémenfs pour una
théorie de l'espace tourislique, 1976. The key
feature of the MIOSSEC model for the geographcr is that it osfers a thcoretical explanalion
of tourist dcvelopment as a process of spatial
transformalion. By combinning historical and
geographical variablcs, MIOSSEC establishes
Sour basic elemcnts subdividcd into five evolu-
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x : Hoteies en 1920: Hotel # @ d J l ~ r r d n r oy Hotel V i r t o r i ~ ,en Palaa y
Hofl(z1 Foriwnfor en P o l l e n ~ a

.:

Hoteles en Paira en 1934: dllonso, h'oyal, dlharbra, Solariua,
CdS i d h l d , C3la f l d y ~ f

o : Hospedajes de tip0 turistico en 1934
D : P r i ~ e r a sUrbanizaciones

Fuente: elaboracibn personal

tionary phases: I. The environment as a tourist
resource; 11. Transport as means of occupation
and access to rhe resources of the environment;
111. The behaviour of rhe tourist population towards the temtory and IV. Attitudes and decisions of political powers and residents towards
the transformation of their temtory into a tourist space.

vicios, junto a las caracteristicas de la oferta de
empleo, han sido algunos de 10s indicadores
más significativamente afectados. Sus variaciones resultan explicativas de las modificaciones
que se han producido en la estructura económica de 10s paises que dentro del mercado turistico internacional actúan como ofertantes. Los
efectives turisticos, con sus ingresos en divisas,
han modificado la naturaleza y nivel de desarro110 económico de 10s paises receptores. Desde el
segundo enfoque, el espacio se ha visto substancialmmente transformado por la ocupación del
territorio. Ocupación que en algunos casos, 10s
Pocos son 10s análisis actuales referidos a
menos, ha sido planificada y en otros -la maeconomia, urbanismo, planificación territorial o
actividades industriales entre otros, que no trayoría- súbita e incontrolada, aunque siempre,
eso si, desarrollada bajo el signo de la irreversiten siquiera a titulo indicativa el problema del
bilidad. El medio, ya sea por sus atractivos namedio ambiente, la cuestión de la ecologia o el
concepto no siempre consensuado de acalidad
turales (montaña, mar, clima...) o humanos
de vida>>.Cualquiera que sea el enfoque adopta(cenlros históricos, arte, cultura..), ha sido aliteralmente>>invadido con la llegada de una podo, 10 cierto es que existe en mayor o menor
blación-demanda que con carácter estacional segrado una clara conciencia de que la gestión
sobre el medio ambiente no puede soslayarse.
mipermanente se ha asentado sobre ese espacio,
creando en 61 un nuevo paisaje, no siempre inLa contaminación, la degradación dcl paisaje o
legrado y acorde con el preexistente ni con su
la necesidad de un reciclaje de la enerb'ria consuentomo. Este proceso de ocupación, cambio y
midaldcrrochada, exigen una seria reflexión a
transformación del espacio producido por el tucerca del uso de ese crespacio natural1
rismo ha de ser tratado con gran atención, pues
humanizado>>que, en definitiva, es el bien de
en 61 radica uno de 10s principales elementos exconsumo prlmero, pues sobre 61 se desarrollan
plicativos de la evaluación, positiva o negativa
todos 10s procesos y actividades producdvas, in-pero sobre todo tipificadora-,
que se ' hace
cluidas aquellas cuyo fin último es el consumo
del impacto turistico en cualquiera de sus manide bienes considerados hasta ahora como ccinafestaciones.
gotablcs>>.
Buena parte de 10s trabajos realizados
Una de las actividades económicas que más
hasta el momento sobre el desarrollo turistico
dircctamente utiliza como materia prima el
no dejan de ser una mera dcscripción regionalismcdio natural es la desarrollada por el turismo,
ta e ideográfica sobre este fenómeno; seria inteconsumidor por excelencia de este tipo de espacio. Resulta lógico pensar que las <<desecono- resante añadirles otros intentos de identificación
y clasificación de 10s diferentes tipos de desarromias>> derivadas de una sobreexplotación de
110. De hacerse, se conseguiria comparar distineste bien de consumo, se manifiestcn de forma
tos casos de estudio y estariamos en condiciones
mhs aguda y preocupante allí donde la matcria
de formular un modelo general, explicativo del
prima, pese a ser de alta calidad, añade a sus li<<proceso>>
de desarrollo turistico -entendido
mitaciones propias (agotabilidad, incremento
como ~~proceso/evoluciÓn~
de la ocupación ecoprogresivo del coste de mantenimiento ...), la
nómica y territorial del espacio y de su organide verse limitada fisicamente por hallarse el eszación-.
pacio en potencia <<ocupable>>
demarcado terriLas tipologías propuestas generalmente ilustorialmente por un marco geográíico mis allá
van 10s difcrentes hechos derivados de 10s procedel cuái no es posible extenderse. Este es el
sos dcl desarrollo turistico de forma aislada. Aún
caso de 10s medios insulares (1).
asi, 10s criterios inferidos de sus tipificaciones
Mucho se ha escrit0 a cerca de la crecicntc
proporcionan medios de análisis del fenómeno
importancia del turismo como motor de cambio,
turístic0 muy útiles en opas situaciones, pero
expansión y desarrollo de las economias de 10s
cita D.
paises, en términos rostownianos, <<desarrolla- como --en palabras de PREAU (1958)PEARCE <<Unaclasificación rigurosa es menos
dos>>o <<endesarrollo>>;y como agcnte consumiimportante que un método analític0 para examidor y transformador dcl espacio que ha ido pro(1981, p. 13).
nar la realidad>>
gresivamcnte ocupando. Ciertamente, desde el
Aunque 10s criterios examinados varian, las
primer enfoque, la canalización de 10s flujos de
tipologías que vienen estableciéndose suelen
capital hacia distintos sectores de la economia,
tener casi siempre en cuenta las caractensticas
la distribución de beneficios, el crecimicnto de
de las áreas desarrolladas, recursos con que
actividades directa o indirectamer~te relacionacontexto, y
cuenta el medio que se <<explota>>,
das con la construcciÓn, hostelena ylu olros ser-
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forma en que esa ccexplotación>>tiene lugar y,
fundamentalmente, la organización espacial que
de ella se deriva.
En el convencimiento de que un anáiisis
que pretenda scr explicativa de un proceso de
ocupación territorial ha de contar con un soporte te6rico inicial, hemos creido conveniente seleccionar, entre varios de 10s posibles, el modelo teórico propuesto por MIOSSEC en 1976 en
su libro Eléments p o u une théorie de l'espace
tourisfique. Ida aplicación de este modelo puede
ofrecernos una aproximación bastante exacta al
proceso de ocupación turística del territorio balear, pues toma como punto de partida el concepto de <<proceso>>
o <<evoluciÓn>>
que MIOSSEC entiende tanto desde la pcrspcctiva tcmporal (histórica) como espacial (geográfica). El10
posibilita un andisis sistemático de 10 que Ilamamos c<desarrollo tunstico>,, fenómeno éste
por excelcncia dinámico, cuya vitalidad y capacidad de manifcstación tiene lugar, y eso es 10
importante, sobre un espacio gcogrifico concreto, espacio que no pcrmanece como escenari0
inmutable del desarrollo, sino que es uansformado progresivamente por 61. El dcsarrollo turístic~ así entendido --como <(proceso>,transformador del espacio que va ocupando- añade
una variable dinámica que no todos 10s mode10s. esliticos pdcticamente por dclinición, son
capaces dc rccogcr.
Para determinar la evolución estructural de
las regiones turísticas a través dcl ticmpo y del
espacio y dibujar asi la dinámica espacial del territorio turistico, MIOSSEC considera cuauo
elcmentos básicos y analiza cada uno dc ellos en
cinco fases sucesivas de desarrollo. Estos elemcntos y sus fases son 10s que sigucn:
1.- El medio, considcrado como rccurso turístic~; las distintas posibilidades que ofrecc y
cómo se organizan entre si. (Ver Cuadro I)
Fase O: Considcración teórica del 1,erritorio
como A) un cccontinuurn>) viajable,
o como B) un espacio aislado, distante.
Fase A: Obscrvación y examen del medio
como posible oferta.
Fase 2: Multiplicación de ofcrtas sobre el
medio.
Fase 3: Organización del espacio turístico
y jerarquización y cspccialización
de las ofertas.
Fase 4: Saturación de la espccialización jerárquica.

2.- Los transportes como vías de ocupación
y acceso a 10s recursos del medio. (Vcr Cuadro
11)
Fase O: Situación inicial de un tcnilorio A)
conectado, comunicado y accesible
o B) aislado e incomunicado.

Fase 1: Apertura de la red de transporte y
puesta en comunicación de la oferta.
Fase 2: Crecimiento de la red de transportes y enlace entre las distintas oferlas.
Fase 3: Aparición de circuitos secundarios
de transporte y de rutas alternativas.
Fase 4: Mhima conectividad entre las
ofertas.
3.- El comportamiento de la población tunstica respecto al territorio. (Ver Cuadro 111)
Fase O: Desinterés por el medio o desinterés frente a 61 como potencial oferta.
Fase 1: Percepción global del territori0
como oferta-recurso turistico.
Fase 2: Avance en la percepción de lugares
o itinerarios turisticos.
Fase 3: Segregación espacial.
Fase 4: Desintegración del espacio percibido. Complcta humanización del
medio. Salida de ciertos tipos de
turistas. Formas de substitución,
saturación y crisis.
4.- Las actitudes y decisiones de 10s poderes políticos y de la población residente respecto a la transformación de su propio territorio en
espacio turístico. (Ver Cuadro IV)
Fase O: Actitudes A) reccptivas o B) de rechazo.
Fase 1: Observación y examen de la posible oferta.
Fase 2: Política de infraestructura al servicio de las ofertas.
Fase 3: Constatación de 10s efectos segregadores sobre el territorio de políticas dualistas ambivalentes.
Fase 4: Situación A) de ccinvasiónw total
dcl territorio por cl turisrno o B)
de racionalización del uso del
medio: planificación de reservas
ecológicas. Turismo controlado do^^.
Posiblementc el contenido clave que aporta
el modelo de MIOSSEC al interés del geógrafo
sca el de recalcar la existencia de un significativo elcmcnto espacial en la organización y planificación del turismo.
Veremos a continuación la aplicación que
del modelo teórico de MIOSSEC puede hacerse
para el caso concreto de Baleares que aquí estudiarnos.

EL MEDI0 COMO RECURS0 TURISTICO
Si observamos el Cuadro I veremos que en
su fase inicial (Fase O) el espacio teóricamente
considerado puede ser un territorio bien conocido y comunicado -sobre el que es posible y
frecuente efectuar viajes (A), caso de 10s territorios peninsulares del litoral- o bien tratarse
de un territorio aislado (B), <caislados>>
tanto en
el sentido estricto del termino -caso. de las
<rislas>>Baleares o Canarias- como figurado
--espacios craislados>>por su desconocimiento o
incomunicación-.
Baleares responde en esta
Fase O ai caso B, es decir, a un espacio aislado
por doble motivo, uno por razones obvias de su
insularidad y otro porque hasta mediados del
siglo XIX el nombre de <<Baleares>>,
en el supuesto de que fuese conocido, no despertaba
entre las gentes continentales más que una idea
de tedio, castigo o destierro (BARCELO,
1969).
La Fase de Observación y examen de una
posible oferta del medio coincide para las islas
con la Fase 1 de la evolución del Transporte
(ver Cuadro 11), es decir, cuando se ponen en
comunicación mas o menos regular 10s espacios
insulares con las tierras del continente. Las décadas de 1830 y 1840 son fundamentales, pues,
aparte de enipezar a conocerse las islas en su
conjunt0 (Fase 1 del Cuadro 111). se inaugura la
línea marítima de vapor Palma-Barcelona, 10
que asegura, para Mallorca al menos, una via
de acceso directo a las Islas Baleares. En 1845 y
1848 se publican las primeras Guías Turísticas y
a finales del XIX se especula ya sobre el posible
aprovechamiento económico
del
Turismo,
(coincidiriacon la Fase I del Cuadro IV).
La Fase 2 (Multiplicación de Ofertas, Cuadro I) se inicia para Baleares al estrenarse el
siglo XX. En 1903 abre sus puertas el primer
hotel de ltjo de Baleares, llamado <<Gran
Hotel>>y dos años después se funda la sociedad
llamada Fonlento del Tun'smo, que a la larga
jugara un papel fundarnental en el desarrollo de
éste.
La Primera Guerra Mundial impone un
compás de espera a estas primeras iniciativas,
pero en la década de 10s '20 y '30 el efecto multiplicador de las ofertas se acelera (ver Mapa 1).
Se abre asi en la Mallorca de 1920 el Hotel MediteuAneo y el Hotel Victoria en Palma, y el
Hotel Formentor en Pollenga. En 1934 10 hacen
10s hoteles: Alfonso, Royal, Hotel Cala Mayor,
Alhambra, Solariuum y Cas Catala en Palma y
hospedajes de tip0 turistico por el resto de Mallorca (puertos de Pollenga, Sóller, Alcúdia y
costas de Andratx, Calvih, Valldemossa y Cala
Rajada). Igualmente se inauguran las primeras
urbanizaciones: Cala d'Or, en Santanyi; Palma
Nova, en Calvi& Can Picafort, en Santa Marga-

lida; Aucanada, en Alcúdia; y Ciudad Jardin en
el Coll den Rebassa.
La Fase 3 (Organización del Espacio Turístico e inicio de la Jerarquización de Ofertas) se
produce en la década de 10s '30 y se ve bruscamente interrumpida por la guerra civil española.
Tal y como señala BAR CEL^ (1969) pueden
distinguirse tres tipos distintos de turistas que se
comportan lógicamente de forma también diferenciada sobre el espacio, favoreciendo la jerarquización de éste (corresponde a la Fase 3 del
Cuadro 111). Por un lado encontramos el Turismo Residencial, que se instala fundamentalmente en casas particulares alquiladas y de
forma ocasional en Hoteles. Su estancia en la
isla suele superar 10s tres meses. Es este tipo de
turismo el que hace aparecer asentamientos permanentes, como, por ejemplo, la Colonia Británica instalada en un barrio próximo a la capital
de Mallorca, en El Texreno, donde se instala
toda una infraestructura de servicios comerciales y de recreo al uso de 10s turistas. La oferta
de hospedajes aparece cubierta por un turismo
tarnbién residencial y de clase media, pero cuya
duración de estancia es mucho más corta. Finalmente, encontramos un tercer tip0 de turistas,
viajeros procedentes de buques-cruceros que fondem en el puerto de Palma y que visitan la zona '
de forma puramente transitoria y ocasional, éstos
pertenecen a una clase social adinerada.
La Fase 4 (saturación de la especialización
jerárquica) no se produce hasta la explosión turística de 10s años '60 y explican la saturación y
total ocupación del suelo insular una serie de
hechos como la extensión de la red de transporte, via aérea principalmente, (Cuadro 11); las
circunstancias internacionales que viven 10s países europeos tras la 2' Guerra Mundial (Cuadro
IV); y, por último, las medidas adoptadas por
10s poderes locales de cara a la ordenación del territori~ (Cuadro IV). Por el10 quedar6 explicada
esta última fase en el comentari0 a 10s Cuadros
11, I11 y IV que a continuación veremos. .

LA E V O L U C I ~ NDEL TRANSPORTE
Siguiendo el Cuadro I1 elaborado a partir
del modelo propuesto por MIOSSEC (1976)
conviene destacar que, como en el caso anterior, la Fase O ofrece la posibilidad aliernativa
de encontramos ante A) un territorio continuo
y, por tanto, transitable y conectado o B) un territori~ aislado, incomunicado. De nuevo en
nueslra aplicación a Baleares nos hallamos ante
la situación B) de aislamiento. Aunque la insularidad suponga por si misma un hándicap a superar por 10 que ai nansporte se refiere, las Baleares han estado comunicadas entre si y con el
resto de tierras continentales durante toda ..la
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historia. Sin embargo, el transporte -tanto extemo como interno- como via regular de movimiento de pasajeros (turistas incluidos) no se
inicia, como hemos señalado, hasta 1830 con la
apertura de h línea mm'tima de vapores PalmaBarcelona, y ,ella no es ni con mucho una via
que permita la entrada masiva de turistas en el
territono.
La Fase I (Apertura de la Red de Transporte y puesta en comunicación de la oferta) se
inicia asi para 10s transportes extemos (linea
discontinua A) a mediados del siglo pasado por
via mm'tima y un siglo después por via aérea.
Los transportes en el interior (linea continua B)
tampoco pueden considerarse regulares ni importantes hasta el siglo XIX, con la instalación
en Mallorca de la red de ferrocamles; las lineas
de autobuses urbanos y, ya en el siglo XX, la
aparición del automóvil, pieza clave de la movilidad de la población (turística o no) en el interior del espacio insular. El señala el inicio de la
autonomia e indcpendencia que potencialmcnte
posee el usuari0 de un vehiculo al permitir éste
la elección de rutas altemativas y circuítos secundarios de circunvalación (Fase 3, Cuadro
11). Asi se acelera el proceso de segregación espacial que complica la explicación del comportarnienlo turístico sobre el espacio (Fase 3 y 4,
Cuadro 111).
Es en esta fase de aapertura de la red de
transporte>>donde m k claramente se dcja sentir
la importancia del hecho insular y su necesidad
perentoria de contacto con el ceexterior,,. Las
islas empiezan a registrar una afluencia masiva
de turistas a partir de 10s años 60 --que no pueden llegar si no a través del medio marítim0 o
del aéreo-.
El tráfico turistico portuari0 ha
sido generalmcnte utilizado por el turismo nacional, pero ha ido a la vez pcrdiendo importancia en cuanto a la cifra total de pasajeros movilizados porque no ha podido competir con el
transporte aéreo, ni en rapidez (la mayoria de
paises europeos --emisores de turistas- están
tan s610 a un par de horas de vuclo), ni en comodidad (mientras que la mayoría de localidades europeas cuentan con algún aeropuerto prÓxirno a ellas, no todas tienen, obviamente, un
puerto de mar tan cercano).
Consecuencia inmediata de la apertura de
la red de transporte es la puesta en comunicación de la oferta con el exterior (Fase 1, Cuadro
II), que ha de analizarse tomando como indicador el total del movimiento de pasajeros rcgistrado en 10s aeropuestos insulares. Comparando
las cifras globales del tráfico a6reo registrado en
cada uno de 10s aeropuertos y en el conjunt0 de
Baleares durante el período que va desde 1960
--aíio del ceboom>> tun'stic*
hasta 1984 se
comprueba que: mientras en 1964 el total de
viajeros que visitaron el archipiélago fue de

1.831.847, el pasado 1984 la cifra superaba 10s
doce millones, (exactamente 12.816.349 turistas). De esta cifra total de pasajeros conviene
aclarar, en primer lugar, que m k del 50 % se
registra como tráfico no-regular (vuelos charter
procedentes del extranjero) y que, a falta de
otra fuente más exacta, esta cifra de extranjeros
se identifica con número de ccturistas>>;en segundo lugar, que el aeropuerto que marca la línea
general de tendencia de todo el wchipiélago es el
de Palma de Mallorca, pués 61 moviliza aproximadamente el 75 % del tránsito aéreo (2).
Las Fases 2 y 3 (crecimiento de la red de
transporte enlazando las distintas ofertas y apanción de circuitos secundarios) no ofrecen ninguna dificultad en su explicación y aunque ésta
debe ser matizada con referencias concretas a
cada isla, la diferencia fundamental entre ellas
reside en la distinta cronologia con que se suceden las modificaciones intemas de sus respectivas redes de transporte. Es fundamental señalar
que las distintas ofertas turisticas que van apareciendo 10 hacen (como corresponde a zonas
de amplio litoral ccrodeadasn de mar y playas)
en áreas próximas a la línea de costa, bordeando y dibujando de nuevo, con 10s trazos paisajisticos propios de la ocupación turistica, el perfil de cada isla sobre su propio temtorio. El
Mapa 2 nos permite situar 10s espacios naturales
de Baleares dentro de la división en 9 zonas tu-.
nsticas que ha establecido para su estudio la
Conselleria de Economia i Hisenda de la Comunidad Autónoma de Baleares.
El crecimiento de la red de transporte viaria por carretera se ha desarrollado en Mallorca
siguiendo un esquema radial con centio en
Palma, su capital, por 10 que lógicamente el
mayor problema que presenta la isla es el de la .
interconexión de 10s radios de la red con las vías
principales. Los ejes principales de esta estructura son 10s radios: 1. Palma-Andratx; 2.
Palma-Puerto de Sóller; 3. Palma-Alcúdia y 4.
Palma-Santanyí (ver Mapa 3). Las conexiones
de Palma con 10s distintos núcleos tun'sticos se
han realizado bordeando la linea de costa en 10s
casos próximos a la capital, como sucede con las
zonas turísticas 1 (Palma); 2 (Costa de Poniente) y 7 (Playa de Palma) -ver Mapa 4-; o bien
mediante enlaces radiales como 10s de PalmaAlcúdia (que une la zona 1 con la zona 4);
Palma-Cala Rajada (une la zona 1 con la zona
6) y Palma-Santanyí (une la zona 1 con la zona
6-sur); bordeando la costa, aunque no en conexión directa con Palma, transcurre atravesando
la zona 3 la carretera C-710 que cruza la Serra
de Tramuntana, uniendo a su paso pequeños
núcleos de población que son, no obstante, centros de gran interés turistico.
La densidad de iráfico registrada en las
proximidades a Palma ha forzado la aparición
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de una via de cintura en tomo a la ciudad, autovias, carreteras con calzadas separadas y un
tramo de autopista que circunvala la bahia de
Palma (zonas l , 2 y 7). Esta autopista enlaza
con el aeropuerto e Inca, la 3' población más
importante de la isla, después de Palma y Manacor. Los circuitos secundarios aparecen pues
en Mallorca generados por la demanda de una
via de comunicación si no rnás corta en distancia kilométrica si cuando menos m h rápida en
tiempo, de ahi la importancia de las rutas alternativas a las carreteras principales excesivamente densificadas.
Mallorca es la Única de las islas que, ademis de contar con un tramo de autopistas, estableció y mantiene con algunas variaciones una
red de transporte ferroviario. El ferrocarril fue
introducido en 1875 por la Cia. de Ferrocarriles
de Mallorca en el tramo Palma-Inca, cumpliendo en aquellos tiempos la tradicional función de
enlace campo-ciudad. En 10s años 60 la red se
reduce con el cierre de las lineas ConsellFelanitx y Palma-Santanyí y, posteriormente,
con el del tramo Manacor-Arth. En 1912 se
fundó la Cia. del Ferrocarril de Sóller, comunicando asi esta ciudad con Palma. El ferrocarril
entró en decadencia hacia 10s años 30, pero
hasta mitad de siglo continu6 siendo, pese a
todo, el medio de transporte que absorbia
mayor volumen de tráfico y mercancias hasta
que la competencia de la carretera con sus automóviles y camiones señalaron su fin en la <<era
del seiscientos>>
(años 60).
La Fase 1 no resulta difícil de explicar en la
zona turistica 8 (Isla de Menorca, ver Mapa 4).
La apertura de la red de transporte y la puesta
en comunicación de las nuevas <<ofertas>>
turisticas entre si y con la red viaria preexistente se ve
facilitada aqui por la forma semialargada de la
isla y la proximidad de sus poblaciones (45 km.
de distancia máxima entre Maó y Ciutadella).
El esquema viario es pues muy sencillo. El primer paso fue la construcción de una carretera
que simiera de enlace directo entre ambos extremos insulares, uniendo a su paso 10s principales municipios. Una vez establecida, el crecimiento de la red de transporte comunicando las
distintas <<ofertas>>
turisticas es inmediato (Fase
2, Cuadro 11). Del eje principal Maó-Ciutadella
se separan ramales hacia 10s núcleos turisticos
costeros, con 10 que estarnos ya ante la aparición de circuitos secundarios (Fase 3, Cuadro
11). Con posterioridad se ha densificado esa red
primitiva especialmente en la zona sureste (4)
donde un cordón litoral une, desde el puerto de
Maó a las playas del municipi0 de Alaior
-pasando por Es Castell y Sant Lluis-, todas
las playas y urbanizaciones. La idea de construir
una carretera de circunvalación a la isla es un
ambicioso proyecto que persiguen 10s especuladores turisticos desde 10s años 50 (5).
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Finalmente, la fase 1 en la zona turistica 9,
Eivissa-Formentera (ver Mapa 4), se ha desarrollado también a partir de un esquema de carretera básico formado por 10s enlaces de la capital (Eivissa) con las poblaciones de Sant Antoni y Santa Eulilia, complementada con la via
de acceso al aeropuerto. El proceso de crecimiento de la red, enlazando las diversas ofertas
y favoreciendo la aparición de rutas secundarias
(Fases 2 y 3, Cuadro II), ha sido en esta zona
mucho m h rápido que en Menorca. Además de
las dos grandes rutas señaladas, Eivissa cuenta
con un tramado de vias más densificado, cosa
acorde con la mayor afluencia turística a la isla
y la existencia de urbanizaciones costeras, en especial en tomo a la bahia de Sant Antoni Abat
y al puerto de la capital.
Considerando, por ultimo, la Fase 4 del
Cuadro I1 (máxima conectividad), ha de señalarse que la conectividad máxima entre 10s
nudos de la actual red de transporte interno asi
como las interconexiones con el exterior no ha
sido alcanzada alin. La isla potencialmente mis
próxima a ella es Mallorca, por la enorme cantidad de viales, carreteras y caminos que unen
entre si 10s distintos puntos de su geografia
(BRUNET, 1982). No obstante, tanto en Mallorca como en las islas restantes, las zonas
mejor conectadas y que registran un indice de
densidad más elevado son siempre las cercanas
a las capitales insulares. Estas estructuran la red
interna y externa de transporte y polarizan el
espacio, ya que, al ser estos territorios limitados, ningún otro núcleo metropolitano ofrece
como alternativa las funciones y servicios bhicos -imprescindibles para que la industria turistica desarrolle minimamente su infraestructura- que ofrece la capital.

EL COMPORTAMIENTOTURÍSTICO
Al pasar a analizar ahora 10s Cuadros I11 y
IV elaborados a partir del modelo propuesto
por MIOSSEC entramos posiblemente de lleno
en una de las cuestiones más atractivas del
mismo por 10s resultados que ofrece. Se analiza
en primer lugar la evolución del espacio turístico desde la perspectiva del estudio de la <<percepciÓn>>de ese espacio por su principal demandante/consumidor: el turista. En el Último apartado (Cuadro IV) se varia el enfoque, tratando
el mismo problema ahora desde el punto de
vista de quienes lanzan como <<oferta>>
e s recurso, atendiendo especialmente a cuál sea el impacto producido por el turismo y cuáles las decisiones y acciones de la población receptora en
uno u otro sentido.
Como hemos hecho para con 10s análisis
anteriores, comenzamos tarnbién aqui en la
Fase O o inicial (Cuadro 111). Partimos esta vez
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Fuente: elaboraclbn persmal

-

de un territori0 que, indcpendientemente de su
posición geográ€ica, resulta en principio desconocido en el mercado de ofcrtas turistica, o
que, si se conoce, no se considera de suficiente
intcrés como para entrar a compctir en 61. En
esta Fase O vive Balcares durante toda la época
anterior a su (<descubrimicnto>>
por partc de 10s
viajcros, en su mayoria forzosos que hubicron
de acabar por ((visitar>>las islas huycndo en el
siglo XIX de la gucrra contra el francés (BARCELO, 1969). De Mcnorca, en concreto, se
tenia un conocimicnto más exacto por haber estado la isla bajo cl dominio inglés y francCs durante el siglo XIX, pcro, en todo caso, no fue
del tcrrinunca un conocimicnto o <cpcrcepciÓn>>
torio como espacio de recreo, oci0 o csparcimicnto; conceptos quc, por otra parte, tardarian aún en desarrollarse.
Al tramse dc tcrritorios insulares, geográficamente aislados, su paso por ellos no era
obligado como ocurria con 10s cspacions contincntales (litoralcs o no). Por tanto, previa cualquier pcrcepción de 10s espacios insularcs como
potenciales fucntcs dc recursos u ofcrtas, era
ncccsaria la existencia de unos mcdios dc transporte que con cicrtas garantías de scguridad y
rcgularidad pcrmitieran al futuro ccclicntc/
dcmandantc>>acudir al mcncionado lugar y cmitir sobre @I un juicio de valor. Esta primcra
aproximación al espacio insular balcar se hace
posible, como hemos indicado, a partir de las
décadas de 1830-40 (1' linea marítima dc vapor
Palma-Barcclona y difusión dc las primeras
guias turísticas por Europa). A partir de CSC
momcnto, las islas empiezan a scr pcrcibidas de
forma global como un tcrritorio dc posiblc ofcrta (Fase 1). El proccso dc sclccción de algunos
lugarcs prcfcrcntcs dcntro de la ciudad de
Palma y cn ouos lugarcs de Mallorca indica cl
paso a la Fasc 2 (avance en la pcrccpción dc lugarcs o ilincracios turisticos). Sin cmbargo, la I
Gucrra Muncial abre para España un obligado
compás de cspcra tras el cua1 la paz dc la postguerra vuclve a scr intcrrumpida csta vcz por la
gucrra civil cspañola (1936). En la década dc 10s
40, rcstablccida la pa/, cn nucsuo tcrritorio, Europa SC l a n ~ ade nucvo a la lucha armada, son
10s años dc la I1 Gucrra Mundial y el pcriodo
dc autarquia y rcprcsión mlis dura dcl réb'rlmcn
dictatorial cspaiol. En csta década, como es 16gico, cl cscaso númcro dc turistas que circulan
son de proccdcncia nacional. Al finalizar la conticnda cl nujo dc tur~stas curopcos cmpicza a
dirigirsc hacia España, cn cspccial a partir de
10s años 50 (6).
En cl Cuadro V SC obscrva cómo cl porccntaje de turistas nacionalcs supcra, hasta 1952, el
de exuanjcros pcro 10s sintomas dc rcgcncración del turismo europco SC dctccm ya a partir
de 1950, fecha dcsde la cud su proporción ira

aumentando geomémcamente (7). Hasta la lleturístic0 de 10s años 60, Espagada del (<boom>>
fia y Europa viven circunstancias específicas que
favorecen conjuntamente el ((descubrimiento>>
de ciertos lugares como núcleos potenciales de
oferta turística. Entre otras, estas circunstancias
convergentes son: el fin del aislacionismo, merced a la revocación por parte de 10s paises
miembros de la ONU de las posturas que habian abogado hasta el momento por el mantenimiento de España alejada de Europa (entrada
de España en la ONU en 1952); liberalización a
partir de 1959 de 10s controles de divisas; estabilización de 10s prccios y simplificación de 10s
trámites de visados y aduanas. Todo ello, unido
a una psicosis gencralizada que apura la necesidad de <<escapar>>
del esccnario bélico, además
de otras mcdidas de carácter económico como
cl disfrulc dc vacacioncs pagadas, etc., facilitará
el incrcmcnto dcl ritmo de aflucncia dcl turismo
extranjcro a España. Las ciiras de turislas extranjcros llcgados en la década de 10s 50 resulta
anccdótica comparada con las que se registrwin
a partir de 10s años 60. Dcsde CSC año, y aunque
con oscilacioncs, SC inicia 10 que conoccmos
como c<turismo de masas>>o turismo industrial.
Esa década scñala también un carnbio imporlantc para cl archipiélago balcar respecto a la
dirccción quc toma cl llujo turislico. Mallorca,
quc cn 1960 rccibia cl 90,3% del turismo total,
pasa a un 88,8% en 1965, en favor dc un incremcnto dcl turismo drigido a Eivissa, que aumcnta un 2% cn CSC quinqucnio (8). Finalmcntc hcmos dc scñalar quc 10s visitantes extranjcros avanLan cn la pcrccpción dcl mcdio como
rccurso turistico mcrccd a la información que
obticncn dc 10s follctos propagandísticos que
cdihn cn distintos idiomas las propias urbanizacioncs, dc la cficaz actividad dc 10s lour operators, de 10s anuncios publicados en la prensa europca, y dc las guias turisticas cn gcncral
(SOCIAS,1985).
La Fase 3 (Cuadro III), segregación espacial, SC ha dcsarrollado cspccialmcnte en Mallorca. Durante los años dcl turismo de masas la
mayor partc dcl turismo exuanjcro se dirige a la
zona 1 de Palma (622.418 turistas), le siguen cn
ordcn dc prcfcrencia dccrccicntc las zona 2
(CalviB), la zona 6 (municipios de Santanyí y
Manacor) y la zona 4 (bahia de Pollen~a). En
Eivissa, el municipi0 con mayor registro turislico es Sant Antoni Abat (47.210) y el de la propia capital con 35.788. Mcnorca, en esas fechas
y por falta de un aeropucrto con capacidad suíicicntc, rcgistra una aílucncia insignificante -no
rcbasa 10s 10.000 turistas hasta 1963, cuando Mallorca supcra ampliamcntc el mcdio millón-.
La distinta absorción dcl flujo turistico por
islas y por zonas dcntro de ellas, produce, evidcntcmente, una jerarquización dcl espacio
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ocupado. Es posible observar a través de este
proceso -manifiesto en la urbanización de las
áreas litorales- cómo la demanda turística ha
ido variando en su naturaleza: distintas nacionalidades, clase social, profesión, edad y poder
adquisitivo; y en su comportamiento: variación
en las preferencias respecto al tipo de alojamiento donde pasar sus vacaciones -según sea
su disponibilidad monetaris, su nacionalidad, su
edad y profesión-; variación en el número de
estancias media que producen en la isla, etc.
Sin ser determinante, la nacionalidad del
turista puede servimos de indicador a la hora de
señalar cuáles son las áreas preferidas por 61.
Atendiendo a 10s resultados publicados por el
Consell General Interinsular en El Gasto Tun'stico en 1984 y sabiendo que el turismo que escoge Balcares como lugar de descanso es predominantemente europeo, podemos afirmar con carácter general que 10s demanes decantan sus
preferencias por la zona 6 (Costa de Llevant:
Cala d'Or, Porto Colom, Porto Cristo, Cala Millor, Cala Rajada), zona 5 (Bahía de Pollen~a:
Can Picafort) y, como tercera opción, zona 8
(Menorca). Los turistas ingleses prefieren ampliamente la zona 2 (Costa de Ponent: Andratx
y Calvia), a continuación la zona 9 (Eivissa) y,
en tercer lugar, la zona 6 (Costa de Llevant);
10s de nacionalidad francesa coinciden con sus
vecinos al escoger como destino las zonas 6 y 2
y añaden la zona 7 (Playa de Palma: Llucmajor), 10 que les hace coincidir a su vez con 10s
belgas, que en porcentaje superior ai 35% se
instalan en la zona rnás oriental del Arenal. De
nuevo la zona 7 y la 1 (Palma: continuación del
Arenal) es el lugar escogido por 10s finlandeses
y austríacos. Por ultimo, 10s españoles se inclinan por la zona 8, la vecina Menorca, a la que
siguen igualmente las zonas 1 y 7. Con mis de
un 32%, 10s turistas estadounidenses escogen la
zona 2 (C. Ponent: Andratx y Calvia). La selección del espacio turístico atendiendo a la edad
de 10s residentes deja traslucir en primer lugar
que la población turística mayoritaria es menor
de 30 años y escoge preferencialmente la zona 1
y 7, que abarca toda la bahía de Palma, el10 explica que esas dos zona registren la mayor
afluencia de 10 que El Gasto Turislico en 1984
y tambikn que escoregistra como <<estudiantes>>
jan como alojamiento el hotel. Los turistas
entre 30 y 45 años prefieren Menorca como
lugar turístico y, dentro de Mallorca, las zonas
5, 4 y 3 --por este orden-, siendo la opción
ccchalet), y <capartamento>, la elegida como
forma de alojamiento; el10 concuerda con su
status socio-profesional, en su mayoria empleados, jefes de empresas y profesiones liberales.
Entre 10s 45 y 60 años (mayoritariamente empleados y funcionarios) se escoge como destino
Eivissa y la zona 3 (Cosla de Tramuntana:

Deia, Valldemossa, Sóller...); el hospedaje se
realiza entonces en chalets y casas de vacaciones
-alquilada o de su propiedad. Finalmente, 10s
de más de 60 años prefieren la zona 4 (Bahía de
Pollen~a)y la zona 1 (Palma) (9).
La misma presencia diversificada de turistas de todas las nacionalidades, status socioeconómico y profesional, edades; la coexistencia de distintas formas de alojamiento en cada
una de las zonas; la continuidad e isomorfismo
que van desarrollando... hacen que 10s núcleos
turísticos, percibidos en un principio de forma
diferenciada, vayan perdiendo su carácter peculiar y sus limites vayan haciéndose cada vez más
difusos. Llegamos asi a la Fase 4 (Cuadro 111)
en que el espacio percibido se desintegra como
tal realidad enfrentada al visitante. El turista
llega a integrarse en ese espacio, confundiéndose en 61, y hasta haciéndose parte fundamental
del mismo al transformar10 con su presencia y
actuación. Las formas naturales de 10s primitivos paisajes turísticos ceden paso a las, ahora ya
tipificada, formas crhumanizadasn: vastos complejos hoteleros, conjuntos de urbanizaciones
que incluyen como elementos caractensticos
zonas de deporte -tenis, golf, piscinas-; lugares de esparcimiento nocturno discotecas,
pubs, bares-;
servicios complementarios que
abastecen las necesidades rnás diversas, desde
tiendas de souvenirs, de vestir, supermercados,
peluquerías, hasta guarderia infantiles, unidades sanitarias, farmacias, garajes o sucursales
bancarias.
Llegados a esta fase, la substitución de
unas formas de espacios turisticos por otras se
suceden no siempre consecutivamente, por 10
general se superponen dando lugar a esa apariencia de eccaos>>que tan bien refleja el nuevo
paisaje crcado por el turismo. Es evidente que
cuando ese punto se alcanza asistimos ya a la
<csaturaciÓn>>
del medio y a la crisis del desarro110 turistico incontrolado. La solución queda
pcndiente del elemento siguiente.

ACTITUDES DEL PODER Y
DE LA P O B L A C I ~ NRECEPTORA
El modelo propuesto llega con el análisis
de este cuarto elemento a su etapa final. Tras
examinar el medio sobre el que tiene lugar el
proceso de desarrollo del fenómeno turistico,
estudiar las vías de acceso y penetracidn con
que cuenta el turismo para acceder a 61 y considerar la actitud que hacia el mismo toma la población turistica, resta s610 tratar cuáles sem las
actitudes que 10s hasta ahora considerados receptores pasivos de la actividad turística toman
ante esta forma de transformación del espacio
en el que viven. La Fase O (Cuadro IV) plantea
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nuevamente la disyuntiva, esta vez no excluyente, de una actitud A) receptiva o B) de rechazo.
Y precisamos (<noexcluyente>>porque en 10s inicies de la dinamización del fenómeno turístic0
la actitud receptiva se podia simultanear con actitudes si no de rechazo sí al menos de indiferencia o desinterés. Como fenómeno transformador y dinamizador del espacio, el turismo
-ya 10 hemos visto- necesita de unas vías regulares de acceso al medio potencialmente utilizable. El10 nos conduce de nuevo a destacar,
para Baleares, el papel fundamental de 10s medios de transporte externos y, por consiguicnte,
nos situa esta fase inicial en el siglo XIX. El
ccdescubrimiento>>de las islas, lejos de ser un
hecho intencionada o propagandistico, fue resultado de una serie de circunstancias a las que
no es ajena la casualidad, entre ellas, 10s movimientos de población ocasionados por las persecuciones politicas, las guerra, el afán del viajero romántico por conocer nuevos espacios, la
relativa tranquilidad que la conquista de Argelia
por Francia impone en el mar, la comunicación
marítima directa Palma-Barcelona ... (10). En
1981, Miquel dels Sants Oliver sugiere ya la posibilidad de aprovechar este, por entonces, <<novedoso>>fenómeno, sin que su sugercncia responda a necesidad económica alguna; no obstante, scrá observada con rapidcz cuando la
pérdida de las colonias de América y el fin del
comercio de vinos con Francia haga impcriosa
la necesidad de buscar solucioncs económicas
alternativa. Queda, pues, de manifiesto el interCs y la actitud receptora (Fase 0, Cuadro IV)
que la población de las islas adopta prontarnente.
En 10s primeros aiios dcl siglo XX, Mallorca -merecidamente
reconocida como pionera
en 10 que a turismo se refiere- se encuentra ya
en la Fase 1 (ver Cuadro IV) e inicia una etapa
de observación y examen dc la posible oferta.
Así, en 1903, abre sus pucrtas el Gran Hotel,
prototipo de 10s gnndes hoteles de lujo en las
islas. La idea de que es necesario programar y
organizar el turismo es recogida en 1905 por el
presidcnte de la Cámara de Comercio, quien
propone la fundación de una sociedad, el futuro
<<Fomentode Turisme>>. Puede afirmarse que, a
partir de este momento, ya se ha reconocido el
turismo corno una actividad rentable que 10s residentes desem gestionar y se pcrcibe el medio
natural como un bien de consumo a ofertar.
Se da paso entonces a la Fase 2 (Cuadro
IV) y se activan 10s trámites necesarios para
poner a disposición de la demanda la infraestructura que ésta exige para aumentar sin prever en ningún momento las consecucncias de
una indiscriminada explotación. Este fenómeno
no es exclosivo de Baleares, antes bien, las razones que hemos examinado demuestran que
amplia su campo de acción al conjunt0 del esta-

do, el cual, durante bastantes décadas, se decantará por la política de cchechos consumados>>.
De esta forma, la actuación de las instituciones
politicas, el marco legal desde el que se debía
haber planificado, permanecerá ausente del
proceso de ocupación turística del medio. Excepción hecha de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, de 1956, la primera mitad de este siglo desconoce por completo
cualquier tipo de planteamiento de cierta entidad (11). Dejando aparte las actuaciones planificadas que pudieron hacerse puntualmente en
10s núcleos urbanos, en las zonas <<turísticas>>
y
con anterioridad a la Ley del Suelo se realizaron
infinidad de edificaciones, especialmente numerosas en Baleares; éstas se basaron fundamentalmente en la especulación de 10s suelos a la
vez próximos a 10s núcleos urbanos costeros y al
litoral de éstos. Entre ellos cabe destacar las urbanizaciones de el Grau, en Menorca y en Mallorca: la Colonia de Sant Jordi, en les Salines;
la Colonia de Sant Pere, en Arb; Porto Colom,
en Felanitx; Porto Crisfo, en Manacor; Cala
Rajada en Capdepera; Can Picafort en Santa
Margalida, y 10s puertos de Valldemossa, Sólier, Pollenca y Andratx en 10s municipios de
igual nombre (ver Mapa 1).
En el año 56, tras la aprobación de la Ley
del Suelo, Mallorca --que cuenta con urbaniza-.
ciones anteriores a aquella, como la de la Cala
Rajada, en Capdepera y las de Santa Ponca o
Palma Nova en Calvii (1955)- (ver Cuadro
VI), asiste a una especie de aparición por generación espontánea de urbanizaciones y (cel planteamiento socioeconómico paralelo al fisico se
llevó a cabo sepamdarnente en la acción de desmollo generah> (C.G.I., 1982). La Ley del
Suelo, de hecho, era incapaz de hacer frente a
la dinámica de 10s fenómenos urbanisticos territoriales, en unos años de fuerte expansión económica que hicieron de sus ejecuciones obras
irreversibles y consolidaron sistemas urbanos
que condicionaron todo proyecto de reordenación territorial posterior (12). Lo peor de esta
legislación fue, sin duda, que el Plan Urbanistico no restringió en manera alguna 10s planes
ccsectoriales>>(P.S.) que pudieran realizarse dentro de 61. De esta forma se multiplicaron 10s
P.S. independientemente del P.G.O.U. -hexistente en la mayoria de municipios- posibilitando la aparición <<legal>>
de urbanizaciones de
las que so10 SC vigilaba su correcta infraestructura. Desde esta Ley hasta la aprobación del Plan
Provincial de Balcares en 1973, las islas han variado bastante en materia de urbanismo. Durante este periodo se crea la figura del Plan General Sectorial (P.G.S.), que responde a la necesidad de contar con un instrumento capaz de ordenar las zonas turísticas de interés para las iniciativas particulares. Entre 1956-73 se lievan a
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URBANIZACIONES TURÍSTICO-RESIDENCIALES
APROBADAS CON ABTERIORIDAD A LA LEY DE SUELO (12-3-1956)

FECHA DE
AUTORIZACI bN

Alcúdia

Urb.

" Aucanada"

Urb.
Urb.
Urb.
Urb.
Urb.
Urb.

Cas C a t a l & - I l l e t e s
P o r t a l s Nous ( I v a s e )
c o r t a l s Nous (2g f a s e )
La Rossegada de Hendinat"
Palma Nova
Santa Ponsa

Capdepera

Caserío de Cala Ratjada
Ses Rotjas
E s Coll D'Os
N ' Aguait
Son Moll
Sa Pedruscada

Escorca

E s Port de l a Calobra

Formentera

Urb. "La Sabina"

Llucmajor

Urb. Bella Vista

Manacor

Cala Morein "S' I l l o t "

Karratxi

Urb. Son Verí
Urb. La Cabaneta
Urb. Porto1

..

Predio Boquer
Predio L l e a i r e
Sant Llorens

S' I l l o t

Santa Margarita

Colbnia de Can P i c a f o r t

Santanyí

Urb. Cala Fi uera
Urb. Cala

D'B~

Fuente: Urbanisro y Jrdio k b j r n f e m Baleares, C,6,1, 1982

26-06-1933
18-01-1933
19-07-1939
03-01-1949
23-10-1955
04-10-1955

27-03-1954

cabo la mayor parte de edificaciones hoteleras
de Baleares; a partir de ese último aiio la construcción hotelera se estanca, en parte debido a
la menor demanda (la población turística vive
un momento internacional de crisis) y en parte a
la mala calidad de la oferta (dados 10s mínimos
requisitos exigides, el coste de las obras de urbanización era bajo, pues no era obligatoria la
instalación de la red de abastecimientos ni la de
saneamiento, el bajo coste inicial determinó en
breve el deterioro de la oferta). Asi, el proceso
de ocupación del espacio por el turismo resultó
relativamente fácil de desarrollar. Todo este
proceso se vió fuertemente favorecido en Baleares y en otros puntos del litoral peninsular (caso
idéntico al de la Costa del Sol) por, entre otras,
las disposiciones ministeriales españolas y las de
otros paises (13).
Con la intención de regular las carencias de
la Ley del Suelo aparecieron la Ley de Zonas y
Centros de Intcrés Turisfico Nacional (1966) y
el Decrefo de Infraesfructura (1970). Esta
nueva normativa, igualmente escasa desde nuestra perspectiva actual, tuvo su importancia en
aquellos primeros años de 10s 60 por su intento
de regular y controlar el desmedido proceso urbanizador, sobre todo en otras regiones españolas. En cambio, para Baleares, su aplicación no
sirvió mis que ccpara colar de rondón cicrtas ordcnacioncs que de ofra forma hubicran rcsultado mis dificultosas. Alin así, fuvicron poca incidcncia en las islas a excepcjón de Menorca>>
(C.G.I., 1982).
La constatación de que ese desordcn urbanistico estaba perjudicando seriarnente primer0
10s intereses de 10s propios promotores turísticos, luego 10s del medio ambiente, hicicron
que, a partir de abril de 1973, Balearcs contara
con un Plan Provincial de Ordenación. Pese a
ser un plan claramcnte desarrollista, pucs preveia un desarrollo masivo de la costa balear; sus
elementos negativos quedaron un tanto mitigados al coincidr con la crisis económica y energética mundial, que frenó la dcmanda, y, asi, en
términos gcnerales, pudieron aprcciarsele elementos positivos, como la distinción que por
primera vez se establecia entre áreas de dcsarrollo urbano y áreas de desarrollo turistico; 10s
cctechos>, de crecimiento y población que fijaba;
la obligatoriedad de dotar de servicios y equipamicntos a todas las urbanizaciones (agua potable, elcctricidad, alcantarillado y rcd viaria);
creación de zonas de costa y paisaje protcgidos
e introducción de una nueva calificación dcl
suclo: suelo excedente, que podia ser @ansformado en urbano con la sola aprobación de un
plan especial. Los Planes Generales aprobados
siguiendo el Plan Provincial fueron, en Mallorca
10s de Palma de Mallorca, Muro, Banyalbufar,
Campos, Marratxí, Porreres y Andratx, y en

Menorca, 10s de Ferreries, Alaior, Ciutadella,
el Castell y Maó (por este orden). No obstante,
y pese a la entrada en vigor del Plan Provincial
en abril del 73, se aprobaron en fecha posterior
algunos P.S. que no se acogieron a dicho plan
sino a la Ley del Suelo anterior. En Mallorca
fueron 10s planes de Els ~omingos, Manacor;
Son Ferrandcll, Valldemosa; na Taconera, Capdepera; en Menorca Binixica Vell, Maó; y en
Eivissa Cala Boix, Santa EulAlia y Cala Vedeila
en Sant Josep.
Este primer Plan de Ordenación de 1973
puede considerarse un paso previo a la entrada
en la Fase 3 del modelo (Cuadro IV) en la que
<<se comprueban 10s efectos segregadores del
dualisme>,. A nivel nacional se constata también
el carácter obsolet0 de la Ley del Suelo y asi, en
mayo de 1975, entra en vigor la Reforma de la
Ley del Suelo. Desde la propia administración
se toma conciencia de la necesidad de unificar
compctencias y criterios en 10 referente a planificación territorial. Fruto de esta postura es la
agrupación en una sÓ1a cartera ministerial de 10
que fueran ccObras Públicas, y cc Urbanismm.
La modificación de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana de 1979 crec5 dos
nuevas figuras de importancia en el planteamiento: el Plan Nacional de Ordenación y 10s
Planes Directores Territoriales de Coordinación
(14). Pese a sus avances, es de lamentar que
dicha modificación de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana no contemple disposición alguna
sobre las urbanizaciones turísticas y, a su vez,
no derogue tarnpoco la Ley de Centros y Zonas
de Interés Turístico Nacional.
Paralclamcnte a este proceso de reforma en
materia de legislación urbanística, fruto de la
comprobación de 10s efectos segrcgadores del
dualismo legal, en España se viven momentos
de intensa actividad política debido a la transición democrática y al dcbate sobre el Estado de
las Autonomias; en este sentido una de las primeras transferencias a 10s entes pre-autonómicos por parte de la administración central fue
la de la ordenación del territorio. De esta forma,
el Consell General Interinsular emprende la
tarea de desarrollar la legislación necesaria para
lograr una planificación integral del territorio.
Tras comprobar 10s efectos devastadores e
irreversibles que podia llevar consigo el desarrollo de un turismo incontrolado (alternativa
A), Fase 4, Cuadro IV) se empiezan a tomar
mcdidas para organizar el espacio turistico dentro de un marco general de planificación de
todo el terriíorio insular (opción B) Fase 4. Con
la expericncia de todos estos años en que se ha
desarrollado el proceso de ocupación y transformación dcl territorio ha podido comprobarse
que, tanto la ofcrta como la dcmanda es& sujetas a factores que influyen en la estabilidad

del mercado turístico y que no son en absoluto
controlables desde
el
propio
territono
(AGUILO, 1985). A nadie se le oculta el claro
predomini0 del sector turístico en Baleares y,
en buena lógica, 10 que ha de hacerse es controlar su desarrollo a fin de que su explotación siga
siendo rentable y no se destruya ni deteriore el
medio natural -ya c<humanizado>+-que hasta
el momento 10 ha estimulado. Es necesario, por
tanto, integrar en un modelo territorial global
10s distintos modelos territoriales locales que se
han ido desarrollando. Las directrices sobre política del suelo, por ejemplo, han de definir las
infraestructuras básicas para todo el territono
balear, distribuir geogrsicamente las actividades y 10s usos del suelo en función de las particulares caracteristicas históricas, físicas y económicas de cada municipio, comarca o isla. Asi
mismo, esta planificación ha de contribuir a la
mejora del nivel de vida de 10s ciudadanos de
las islas, 10 que se logrará asegurando un desarrollo económico 10 más sostenido posible y garantizando un medio ambiente -natural y urbano- no degradado.
Desde cualquier punto de vista, el principal
problema de la planificación y de la ordenación

territorial es el del absoluto alejamiento de la
realidad desde el que parecen realizarse, sobre
todo cuando el rigor y la exactitud en el conocimiento de esa realidad son esenciales a la hora
de garantizar el éxito de la previsión. Es necesano, por ello, partir de una concepción diniimica
de las actuaciones, en especial de aquellas que
hayan de referirse al desarrollo turistico, pues,
como hemos visto, es éste uno de 10s fenómenos
más intrínsecamente dinámicos y, al tiempo, dinamizadores -10 que equivale aquí a transformadores- del espacio o temtorio sobre el que
se desarrolla.
Aplicando un modelo explicativo del fen6meno crturismo>> entendido como un proceso,
hemos podido comprobar cómo, en líneas generales, éste no es un fenómeno atipico ni exclusivo de entre 10s muchos que caracterizan su desarrollo por la ocupación/uansformación del espacio en el que operan. La dinámica espacial seguida pues por el turismo en Baleares, pese a
todas sus particularidades y rasgos específicos,
se ha desarrollado conforme a las pautas generales detectadas en el comportamiento de otros
espacios tarnbién dinamizados por la actividad
turislica.

CUADRO

V

T U R I S T A S L L E G A D O S A M A L L O R C A S E G Ú N P R O C E D E N C I A (1945-51)

Fuente: EARCELÓ (1969) y elaboración personal

NOTAS
1. Parece obvio que en dichos espacios insulares la planificación de su territorio, por definición
limitado, deba ser previa al desarrollo de cualquier actividad realizada sobre 61 y ésta consecuente
con 10 planificado.
2. En 1980 el aeropuerto de Palma de Mallorca ocupaba el 8" lugar entre 10s 11 principales aeropuertos de Europa de mayor tráfico internacional y el primer puesto, con 2.934.000 pasajeros, entre
10s aeropuel-tos españoles con mayor cantidad de viajeros entrados en tráfico internacional en 1980.
(Significativamente por encima del de Madrid, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria. El de Eivissa
ocupaba el 5' lugar --con 866.000-- y el de Menorca el décimo con tan s610 238.000 pasajeros entrados en tránsito internacional.) Ver Anuario de Estadística de turisrno, 1981, S.E.T. y Estadisticas
de Tráfico Aéreo de la Subsecretaria de Aviación Civil, 1960-1984.
3. Esta linea sigue realizando su rccorrido con beneficios relativamente altos debido a que su
ruta se ha convertidoen recorrido prácticamente ccobligado>)de cualquier itinerari0 turístico.
4. La localización en el kea sureste de la isla del aeropuerto y la proximidad de éste a su capital, Maó, ha contribuidonotablemente a la densificación de la red en esta zona.
5. Con anterioridad incluso a la entrada en servicio del actual aeropuerto (1969), cuando no
existia otra urbanización en la isla que la de Cala'n Porter, se intent6 aprobar la construcción de un
circuito de circunvalación a la isla con 10 que la perspectiva de urbanizar el litoral era mucho más
halagiieña. Este proyecto ha contado siempre con la activa lucha de quienes no aprueban la transformación de la isla, y especialmente de sus 285 km de costa, en un cccontinuum))de cemento.
6. La llegada de turistas europcos durante la segunda postguerra coincide además con el fin de
la autarquia del régimen español, que activa asi su primera fase de aperturismo hacia Europa.
7. Debido a la escasa influcencia que tuvo el turismo en las islas de Menorca y Eivissa hasta
1960,los datos estadisticos significativospara Baleares se limitan a 10s de Mallorca.
8. Menorca y Formentera, pcse a aumentar en cifras absolutas la cantidad de turistas entrados,
no aumentan porcentualmente de forma significativa en 10s aiíos 60 en relación con el total/del archipiélago.
9.- Todas esas ccpreferencias>)a la hora de seleccionar el espacio turístico concreto que 10s turistas escogen para sus vacaciones no es ni mucho menos un proceso libre e incondicionado; son estimuladas por la actividad propagandística que 10s distintos tour operators desarrollan en sus respectivos paises. Son éstos y no 10s propios turistas 10s que preseleccionan y condicionan la decisión del
espacio de dcstino definitivo, mediante ofertas, campañas de promoción, buenas cornbinaciones traslados-hotel-precio...
10. Isidoro de Antillón deja constancia durante su estancia en la isla de que alrededor de 30.000
personas visitaban Mallorca.
11. No obstante, hay que reseñar que concretamente en Mallorca se habian realizado las siguientes acnuaciones: 1'. El denominado Plan Calvct (1917). por el que se demolieron las murallas
de la ciudad y se expandió el casco urbano 1 km en su entomo; 2" El Plan Alomar (1947), plan de
reforma urbana interior justificado a partir de necesidades de saneamiento de la ciudad y reformas
circulatorias.
12. Siguiendo las disposiciones de la Ley del Suelo del '56 se podia edificar prácticamente todo
el territorio nacional a rzón de 1 m3 cada 5 mZ de superficie, (C.G.I., 1982). Para urbanizar s610 se
exigia dejar en reserva un 10% de la superficie edificable como zona verde, sin prever ningún otro
tip0 de reserva para otros equipamientos.
13. El Ministeri0 de Economia y Hacienda de la República Federal Alemana concedia desgravaciones fiscales a las inversiones realizadas en el extranjero. Para conocer 10s ccsacrificios)) que estaba dispuesta a hacer, la administración española por la clientela -inclusa suprimir el trámite de visado- puede consultarseCALS (1974, p. 35).
14. Como avances importantes pucden considerarse la clasificación del suelo en suelo urbano,
urbanizable y no-urbanizable; la distinción entre suelo urbanizable programado y no-programado y
la fijación de unos minimos de servicios y equipamientos, asi como coeficientes rnedios de aprovechamiento del suelo urbanizable programado.

BIBLIOGRAFIA
AGUILÓ PEREZ, E. (1985): <<Laterciarización de la economia balear: analisis de altemativas,,. XI
Reunión de Estudios Regionales Palma de Mallorca.
BARCELÓ PONS, B. (1969): <<Origeny evolución de la afluencia turística y la oferta hotelera eil
las Islas Baleares y su distribuciónen 1965>>.
C.O.C.I.N. no.663-664. Palma de Mallorca.
BRUNET ESTARELLAS, P. (1982): <<Lared viaria de Mallorca. Estudio de la densidad de carreteras y su aplicación a la teoria de 10s grafos>>.<<MA
YURQAu no. 19 Univ. Palma de Mallorca.
(1985): <<Lasimplicaciones del ferrocarril en la economia turística,,. XI Reunión de Estudios
Regionales>>.
Palma de Mallorca.
CALS, J. (1974): Tun'smo y politica turistica en España: una aproximación Col. Ciencia y Sociedad.
no.7, Ed. Ariel, Barcelona.
CAMBAU. M.V. (1985): <<Planificationdu Tourisme et des loisirs au niveau international,,. (Document? informativo preparado a partir de la Conferenciade Ginebra).
CASTELL0 MAS, M. (1983): <<Elturismo y el impacto paisajistico>>.VII Simposium de la U.G.I.
Palma de Mallorca.
C.G.I. (1981): Dades de les Balears. Conselleria d'Economia i Hisenda, Palma de Mallorca.
(1982): El urbanisme y el medio ambiente en las Baleares. Conselleria d'Economia i Hisenda.
Palma de Mallorca.
(1983): Los transportes en las Baleares. Conselleria d'Economia i Hisenda. Palma de Mallorca.
(1985): El turisme a les Illes Balears. Conselleria d'Econornia i Hisenda. Palma de Mallorca.
(1985): El gasto tm'stico en 1984. Conselleria d'Economia i Hisenda. Palma de Mallorca.
DUBON PRETüS, L1.(1985): <<Aspectosgenéricos y singulares de la insularidad en la isla de Menorca,,. XI Reunión de Estudios Regionales. Palma de Mallorca.
ESTEVE SECALL, R. (1985): <<Algunascaracterísticas diferenciales del desarrollo turístic0 en las
provincias insulares y peninsulares espafiolas>>.XI Reunión de Estudios Regionales Palma de
Mallorca.
JURADO ARRONES, Fco. (1979): España en venta Ed. Ayuso, Madrid.
MATHIESON, A. y WALL, G. (1984): Tourism. Economic, physical and social impacts. Longman.
Londres, 3' reimpresión.
MIOSSEC, J.M. (1976): Elémenfs pour une théorie de I'Espace Toun'stique Les Cahiers du Tourism, C-36, CHET, Aix-en-Provence.
(1977): <<UnModéle de 1'Espace Touristique,,, L'Espace Géographique,6(1) p.41-8.
MOORE,N.E. (1976): ~ L ovalores
s
espafioles entre el turisrno indlusuial,, <<MAYURQAN,vol. 15.
ORTURO MEDINA, Fco. (1983): <<Elturismo y la recreación de 10s espacios protegides>>. VII Simp o s i ~de
. la U.G.I. Palma de Mallorca.
PEARCE, D. (198 1): Topics in applied Geography. tourist Development. Logman.
PETRUS BEY, J.M. (1985): <<Eltransporte aéreo en Menorca: su importancia en el desarrollo del
turismo insular>>:XI Reunión de Estudios Regionales. Palma de Mallorca.
PICORNELL BAUCA, C, (1979): El turisme com articulador de la dependbncia a les Illes Balears.
Ed. Centre d'Estudis Socialistes Gabriel Alomar, Palma de Mallorca.
PREAU, P. (1968): <<Essaid'une typologie de stations de sports d'hiver dans les Alpes du Norb)
Revue de Géogmphie Alpine, 58 (I), pp. 127-40.
SÁNCHEZ TABARES, R. y TUGORES QIJES, J. (1985): <<Laseconomias insulares en el marco
de la politica regional de la CEEw. XI Reuni6n de Estudios Regionales. Palma de Mallorca.
SEERS, D. (1981): La Europa subdesarrollada Ed. Blume, Madrid.
SEGUÍ PONS, J.M. (1985): <<Eltransporte discrecional y la incidencia del turisrno en Baleares,, XI
Reunión de Estudios Regionales Palma de Mallorca.
SOCÍAS FUSTER, M. (1985): <<Laoferta y la demanda de la localización de propiedades en Baleares por parte de extranjeros,,. XI Reunión de Estudios Regionales. Palma de Mallorca.

NOTES

TREBALLS DE GEOGRAFIA, núm. 40, pp. 113-117.
DEPARTAMENTDE C&NCIES DE LA TERRA
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Palma, 1988

UN MAPA DE PART DE L'ILLA DE MALLORCA DE L'ANY 1594 (CIRCA)
Ramon Diaz
Antoni Ginard
Climent Picornell
Onofre Rullan
Joana M'. Segui

Amb motiu de l'exposició sobre 700 anys
de cartografia de les Illes Balears (PICORNELL, SEGUI, GINARD, 1986) hom pogué
contemplar un dels exemplars cartografics més
antics conservats en relació a l'illa de Mallorca.
Es tracta d'un Mapa de part de l'illa de Mallorca, un manuscrit en tinta i colors, de 576 x 428
mm., anbnim,sense indicació de la data ni el
lloc de realització, perb que podria datar-se a finals del segle XVI, més concretament Circa
1594, car anava en una Relatibn de las diligentias y preventiones de Guerra que se an hecho
en este Reyno de Mallorca duranfe 10s 18 de
septiembre... hasta el dia presente que contamos 20 de octubre del mismo año de 94. El document es conserva a 1'Archivo General de Simancas (Madrid).
Representa la part central de la Serra de
Tramunrana (al nord de l'illa), des dels vessants
oriental; del Teix fins a la zona occidental de
Lluc. Es un mapa fet amb finalitats clarament
defensives ai qual l'bea representada tendria la
funcib d'una vertadera acrbpolis que serviria
con a loc de defensa i de refugi en moments de
perill i que estaria situada, no ja damunt un
tur6 a la part alta d'una ciutat, sinó als cims més

alts de l'illa. Una funció que algunes zones de la
Serra de Tramuntana tengueren pels reductes
de la població romana i bab.
En termes generals, el mapa en qüestió no
implica una gran innovació de tipus cartogrific,
tot i que es& realitzada a una bpoca en qub els
avancos cartogrifics en makria de projeccions i
perfeccionament dels mapes foren bastant destacats.
Ara bé, és, sens dubte, un dels exemplars
cartoghfics més antics de l'illa. En principi, sols
es coneix una referkncia anterior d'un acord del
Consell d'AragÓ de 29 de novembre de 1584 pel
qual, per a la dotaci6 a l'illa de torres de defensa, s'encarregava a l'historiador Joan Binimelis
una traza, un modelo y ejemplar de todo el
reino, para tener delante de sus ojos, presentes
todos 10s lugares, particularmente aguellos
donde se hubiesen de edificar las expresadas
torres (PASCUAL, 1899).

Als darrers anys del regnat de Felip I1
(1556-1598) els afers de la gran política internacional de 1'Imperi giraven entorn a la repressió
dels aixecaments política-religiosos de Flandes i
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va les lluites amb la competkncia hegembnica
amb Anglaterra (la lluita no s'aturh el 1588 amb
la derrota de la Gran Armada).
A la Mediterrinia, malgrat la vicíbria cristiana a Lepant (1571) havia reportat una relativa tranquilitat front als turcs, molestava la preskncia musulmana, que era un perill constant
per a les zones de costa, les quals suposaven
sempre una frontera molt vulnerable.
Les incursions dels turcs posaven permanentment en perill les costes de la Mediterrinia,
de tal manera que el rei havia ambat a decretar
l'evacuació de Menorca (que havia estat atacada
l'any 1535 per Barbarrossa) i a pensar seriosament a abandonar les Balears.
A nivell intern, la situació s'havia complicat
sobretot després dels problemes amb els morisc~,ja que feien temer possibles connexions
amb els turcs.
A Mallorca durant la segona meitat del
segle XVI eren constants les incursions de pirates barbarescs i turcs a les zones litorals. La relació es llarga: Pollenqa (1550), Alcúdia (1551),
Valldemossa (1552), novament Alcúdia (1558).
Sóller (12561, amb el capi& Angelats i les valentes dones), Andratx (1578), altra vegada Valldemossa (1582)... Durant aquest periode, el
perill venia de la mar, la qual cosa fou un factor
decisiu pel fet que l'illa donlis l'esquena a la mar
i es tanclis dins ella mateixa.
Els continuus atacs des de l'exterior i el
temor a les naus turques que rondaven per la
Mediterinia urgiren la defensa de l'illa. Al no
disposar d'una armada vuida per una defensa
activa, s'iniciaren llargues i costoses obres de
fortificació. Es tracaren els plans d'unes noves
murades Ciutat (que comencaren a consuuir-se
l'any 1562), mentre que a les costes es seguien
aixecant torres de defensa i vigilhcia.
Paral-lelament, es conserven plhnols de
l'entrada del port de Maó amb el Castell de
Sant Felip (Martin de Izurza, 1597), així com
plinols de les murades i fortificació (Traca de
Ivica, Juan Bautista Calvi, circa 1555; Traqa del
estado en que es& la fortificacibn de Ivica...,
1579; Disefio de una parte del catillo de Ibiza,
Antonio Saura, 1597) i del port d'Eivissa (Iviza,
Fratin, 1578). De més lluny, també existeix un
plinol de la fortificació de 1'Alguer (Sardenya)
de circa 1578.
És evident que la inseguritat derivada de
les incursions puntuals i del constant perill latent, obligaven a prendre mesures per a la defensa, que, pels qui no la practicaven amb les
armes a la ma, la forma més segura era cercarse un amagatall ben arrecerat. La darrera podria ser la característica més definidora del
mapa que aquí es descriu de circa 1594.
Per altra part, pel que fa a l'existkncia i
conservació del mapa que es comenta, cal as-

senyalar que les característiques de l'administració implantada per Felip Xi afavoreixen l'existkncia de documents de l'kpoca. La centralització administrativa a una cort fmada a Madrid a
partir de 1561 obligava a enviar informació escrita de tot el que passava als dominis del monarca, la qual cosa inicia el desenvolupament de
la burocrhcia, que suposava alhora l'elaboració i
conservació de documents escrits.

LA TRANSCRIPCI~DEL DOCUMENT
Els criteris d'edició que hem seguit són els
següents:
-Respecte escrupulós al text.
- Regularització de l'ús de majúscules de
la u i l a v i d e l a i i l a j .
- Posam entre claudators les grafies que
no apareixen al mapa perquk s'amaguen
dins del marc on es conserva dit mapa i
el desenvolupament d'alguns dígrafs: rr,
ny.
- Hem adoptat I'h de l'accent, l'apbstrof i
la separació de mots d'acord amb la normativa catalana actual.
Los 2 fuertes senyaíadosde color amarillo
es todo una misma fortaleza y tiene 19passos
o entradas, an menester por gauardarles 256
hombres, y sera inexpugnable. Cabran en ella
toda la gente inutil del Reyno/ Tiene aguas
lenyas, y otras comodidadesy muchos molinos
a la aída de 10s dichos montes
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Fuerte 1 De Lluch. Tiene 9 passos senyafados con 9 letras
A

-

5
20
20
50
4
4
2
10

B-

CDEFG-

H-

I-

hom bres

6

141

hom bres

Fuerte 2 tien(e) dies passos nombr(a)dos
con 10 nwn(e)ros
12-

345-

67-

10
2
12
25
20
10
20

hom bres

Cala al Codolar
També els pobles de:
(V)alldemossa
Day A
Sóller
Fuerfe 1 dicho de Lluch
A- Al bar(r)aquar d'en Marc
- Sa Padrisa
B- Al Tenboret
C- Pas qui. s diu al cor(r)al de Quosquonai dins
Albarqua
D- A1 Pas de (...) (I) de Turuxant
E- Pas dels Tosals Verts qui afronta a Omalluix
F- Al Salt d'en Conill qui afronta en cal Sinon
de Messenella
G- al pas del grau magor
H- Al portell del satn'
- Al fron to
I- La foniasa
- Puix Tumi
Al centre de l'anomenat Fuerfe 1 hi ha una
rosa dels vents de 16 puntes (vuit grosses i vuit
petites), i enmig de la rosa:
nuestra seniora de Lluch
Lluch
La rosa dels vents presenta una simbologia
cíAssica: una flor de llis per indicar el nord i una
petita creu per indicar l'est (la direcció cap a Jerusalem). A mCs, hi són escrits els vents següents:
ponent
mijorn
mastral
Part damunt el Fuerte 1 hi ha la següent
inscripció:
Sa Vall d 'en Marc asta
anant de Pollensa a Lluch
8-y set molins de aigo
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La toponímia litoral que hi apareix Cs
aquesta (de sud a nord):
(C)ala de Deyh
Alconasa
Port de Sóller
S. Caterina
La Pedra Picada
Coll de 1'Era
Las Puntes
Coll de 1 'Llla
L 'Illa
Cala Fer(r)era
Pas del Coll de Miramar
Cap de la Mola
Cap de la Vaqua (2)
Cala altest
Cala del Mix

Fuerte 2 dicho Cúber, Almaluig, Binirnorach y L 'Ofre
I - Pas de la monta(n)ya d'en Tor(r)ella
2- Altra pas molt astret
3- Al pas del bar(r)anc anant anvés S6ller
4- Al pas de l'Ar(r)os demunt Sóller
5- Al pas de Son Benniser demunf la vila de S6ller '
6- Alpas Morisc d'Elfhbia
7- Al pas de las Vaquesdemunt Orient
8- Al Pas de ne Maria demunt Orient
9- Al pas de la font de la Para (?)
10- Al pas de la foradada demunt Comasama i
se aguntas (3) an els Tosals Verts
El Tex. Fuerfe 3
A- Capallana de asiada
B- Saraguay (4)
C- Astret d'en Moragues y de Guellart
D- Pas de mamay
E- S'Ebeurada
F- Pas de 10s Basos
G- Guluminada
H- Font dels Cairats
I- La partió del Teyx i de Pastorix
K- Coma de la Vera (?)
L- Pas des Gar(r)over
Al sud del Fuerte 2:
Raxa
Buiola
Al pas de onor
honor
al pas de son Creus
pas dels molins de Cuoanagra
A la dreta del Fuerte 2, entre aquest i del
Fuerte 4
TOT L 0 TERMA DE HORIENT
Conmasana
Coll d 'ElmadrA

Fuerte 4
campan(et)
Se1va
Sollerich
Almadri
Puix de las cadana(s)
Castell de Laró (5)
Laró (6)
AI pas de la bastida
biniselem

NOTES A LA TRANSCRIPCI~
1- Possiblement, cccoila
2- Llegiu <<Vacau.
3- Llegiu ccs9ajuntaw.
4- Llegiu <<Saragall>>.
5- Transcrivim <<deLar6~i no ad'Eldw perque
el nom que dóna el mapa al poble és ~ L a r 6i,~
per kmt, interpretam la preposició <<de,,.
6- Llegiu <<Alarb,,.
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CONFERENCIAEUROPEA DE R,ESPONSABLES REGIONALS D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI
IDESENCOLUPAMEN,TREGIONAL(VALENCIA,28,29,30D'ABRILDE1987)
OnofreRullani Salamanca
Sota el patrocini del, Consell d~Europa i la Generalitat Valenciana i amb el suport i la col·laboració
de l' Ajuntament de" Valencia i del MOPU, tingué lloc a la ciutat del Túria una conferencia amb l'intent
d'aglutinar professionals i problematiques que giren a l'entom de l'Ordenació del territori. Malgrat la
convocatoria era feta a tots els interessats en un sentit ampli, l' assistencia fou majoritariament de responsables regionals i municipals, tant a niven tecnic com polltic, tal com anunciava el titol de la conferencia.
La conferencia fou estructurada a l'entom de cinc temes centrals: «La carta Europea d'Ordenació
del territori»; «Noves prioritats de les polítiques d'ordenació del Territori a Europa»; «L'actuació de les
regions i de les autoritatas locals en les polítiques d'Ordenació del territori i del desenvolupament regional»; «Perspectivesa nivelleuropeu»; i «Descentralització,finan~amenti formació».
Al primer tema s'analitzaria la «Carta Europea d'Ordenació del Territori», on es féu esment a les
realitzacions duites a terme en funció de la seva aplicació, així com al niven d'operativitat de la mateixa,
en funció d' una enquesta realitzada a les institucionssobre la seva aplicació.
Al segon tema (les noves prioritatas) s'analitzaria la problematica generada pels diferents nivells de
poder amb 'competencies urbanístico-terri1Orials, així com l'impacte territorial de les noves tecnologies i
el futur del món ruraL
El tercer tema presentava proj~tes i rea1itzacions concretes en materia d'ordenació territorial, es
tractA d'un caramull d'exemples que sense capa tipus de sistematització s'anaren presentant un darrera
l'altre.
El quart tema feia un canvi d'escala, i situant-se a niven d'Europa, s'analitzaren les polítiques territorials tals com les derivades d'ajuts regionals, cooperacions interregionals, xarxa europea d'eixos de
comunicació(veure mapa)...
El cinque tema tal com indica el seu anunciat tractava de descentralització-centralització i la seva
influencia en l'ordenació del teritori, la recerca de fons per al finan~ament i la problematica referent a la
formació deis professionals de l'ordenaciódel territori (es.vecialització-globalització).
Globalment la conferencia va estar mancada d'una concreció i sistematització imprescindible per a
qualsevol acte d'aquest tipus, on , 10t i salvant notabilíssimes, excepcions no s'aconseguí ultrapassar el
niven de l'anecdota.
Com a producte final de la conferencia s'elabora o¡ redacta l'anomenada «Declaració de Valencia»,
on s'enmneren i es cusen les conclusions de les diferents ponencies i comunicacions, així com es fan una
serie de pcticions a diferents estarncnts i institucions, com poden ser l'organització periodica de conferencies, constitució d'una xarxa europea de responsables regionals en ordcnació del territori, establiment d'una xarxa europea de documentació en temes tcrritorials, creació de centres d'investigació,
formació i cooperació, harmonització de polítiques territorials de· regions frontereres i vernades, disseny
i publicacióde plans de vies de corounicacióa nivell europeu...
'
El document presentat, concltisió de la conferencia, no passa, peor tant, el nivell de la més avorrida
declaraci6 programatica.

EL TERCER CONGRÉS DE L'SCOTT: LOCALITZACIÓ D'EQUIPAMENTS
IDESIGUALTATSTERRITORIALS(TARRAGONA,1,2,3,DE MAIG DE 1987)
OnofreRullan i Salamanca
Les reunions bianuals de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCan són ja una tradició
dins del món de l'ordenació territorial del nostrepaís.
Enguany fou Tarragona, amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i altees institucions, on
s'acollíl'esmentadareunió.
Cinc ponencies, 19 comunicacions i 3 conferencies estructuraven el congrés, que girava al voltant de
l'equipamentilaproblematicalocacionalqueaquestgenera.
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La primera ponencia presentada per l'urbanista italia Bernardo SECCHI: plantejava els problemes
derivats de les infraestructures del transport, accessibilitat, serveis públics, avaluació de prioritats...
Noves tecniques i metodologiesforen presentades amb uns resulLatsprouinteressants.
La segona ponencia presentada per Lluís MAESTRE tractava d'un tipus d'infrastructura de les
quals tradicionalment se n'han dit poques coses i han estat tractades amb criteris poc territorialitzadors:
gas, telefon, telcmatica, aigua, infrastructurabasica, energia.
La tercera ponencia fo" suspesa per manca de comunicacions i per l'absencia per malaltia del ponentJeanPLUVINAGE.
La quarta ponencia presentada per Lluís MILLET se centrava en els equipaments esportius, amb
l'exemple de Barcelona-92 com a punt de mira constant; mallgrat tot, les comunicacions presentades eren
de temes tant diversoscom indústriesd' iniciativalocal, transportcol·lectiua comarquesde muntanya...
La cinquena ponencia a carreg de Xavier MATEU parlava de plans d'actuació en infrastructures i
equipaments,perb les comunicacions presentades foren també diverses: parcs tecnologics, jerarquitzacions funcionals, inversions teritorials.
La concreció deIs temes i el seu nivell d'espccialització asscgurarcn l'exit d'aquest III Congrés de
l'SCOT. És la situació aposada a la conferencia de Valencia, on sota el nom amplíssim d'ordenació del
Territori es va nedar dins un ocea irnmens.
Dues conclusionsfonamcntals podrícm extreurc d' aquestcongrés:
la. EIs ajuntaments democratics han suposat un canvi qualitatiu i quantitatiu respecte als problemes
derivats de la dotació d'equipaments, s'ha donat una millora substancial respecte al passat més immedial.
. 2a • Malgrat alguns exemples, manquen polítiques globals per afrontar l'equipament i la infrastructura
amb criteris desdesiquilibradorsdc les eSlructures tcrritorials.
De les conferencies cal destacar la de M[anuel RIBAS }:lIERA (autor deis plans generals de Palma,
Múrcia i Tortosa) sobre el significat de la ciutat o la ciutat com a un gran equipament assolit per la nostra
socictat. Una conferencia que suposava una excel·Ientcloendad' un moltrigorós congrés..

PRIMERASJORNADAS SOBRE ESTUDIOS URBANOS. MADRID
Joana M.aria SeguíPons
Dcpartamentde Ciencies de la Terra (UIB)
Entre els dies 4 i 7 de maig se celebraren a la Universitat Complutense de Madrid les «Primeras
Jornadas sobre Estudios Urbanos». Fou la primera manifestació pública del recentment fundat «Institu-
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to de EstudiosUrbanas»,dirigitper la Dra. AuroraGarcía Ballesteros.
Lesjomadesassoliren un caire interdisciplinari en consonanciaamb l'esperitde l'organismepromotor.
El pla de treball s'estructura entorn de conferencies i taulcs rodones, amb ponents especialitzats en
disciplines diverses, des de historiadors, sociolegs, biblegs, juristes, psicblegs, urbanistes, economistes
goografs i físics i humans.
Les jomades s'iniciaren dla quatre de filaig amb una ltaula rodona títulada: «Problemes del medi
ambient urba», presidida pel Director General de Medí Ambient, que planteja els problemes més greus
que afecten a la contaminació urbana, com s6n ara el de residus sblids, el d'aigua i el de la contaminació
atmosrerica.
Tots els ponentsforen professorsde la UniversitatComplutensede Madrid.
C. FERRERAS del Departament de Geografia Física i Analisi Regional destaca, entre d'altres
aspectes, com el terme<~medi ambient urba» rebassael punt de vistaecologico-natural.
C. VICENTE CaRDaBA de la Facultat de Ciencies Biologiques i Director de I'Institut de Ciencies Ambientals, assenyala com el ciutada ha de rebre una normativa raonada i raonable des del punt de
vista biologic, tenint en compte que les solucions que aporta la biología són lentes, barates i no alteren la
utilitzaciónormal deIs espais urbans,ja que els resul tats apareixen a llarg tennini.
A. De ASSIS, de' la Facultat de Dret, insistí en la normativa o preocupació legislativa pels conflic-'
tes urbans, i destacael rctard de la legislacióen materia de medí ambient
M. A. VALERO, del Departament de Sociologia 11: Ecologia humana i població, abunda en el
creixement exponencial de la població d'en93 la Revolució Industrial, i en els processos de canvi de la
població urbana actual a les regions més desenvolupades, com són: l'envelliment, el retrocés deIs fluxos
migratoris, la despoblaciódeIs centres urbans i la suburbanitzacióperirerica, etc...

La taula rodona finalitza amb un col·loqui on incidí, entre d'altres aspectes, en les relacions
entre l'Administració i la Universitat en materia de medí ambient urba.
La segona part de la jornada s'estructura entorn d'una altra taula rodona: «La dimensió histbrica de les ciutats», presidida pel Director General de Belles Arts. Els ponents foren basicament historiactors de la mateixa universitat. El professor J. MANGAS, del Departament d'Historia Antiga; el
professor M. A. LADERO, del Departament d'Histbria Medieval; el professor A. BONET, del Departament d'Histbria de l'Art JJI, i el professor M. A. TROITIÑO del Departament de Geografia
Humana. Aquest darrer insistí en la importancia de tres variables per a l'estudi del passat urba, la
formal, la funcional-ecombmica i la espacial, tot assenyalant que els enfocaments físics o arquitectonics, per ells sois, són massa simplistes.
El segon dia de treball s'inicia amb una conferencia del professor GOLLED'GE de la Universitat de California, sobre problemes de comportament dins els espais urbans. El Dr. GOLLEDGE,
com és sabut, és un deIs investigadors més destacats a nivell mundial pel que fa a la geografía de la
percepció i del comportament, i compta amb nombroses publicacions sobre el tema.
Aporta investigacions propies realitzades a la ciutat de Columbus (Ohío), i planteja un estat de
la qüestió de la geografia behaviorista i la seva aproximació amb 'd'altres ciencies socials.
La taula rodona sobre «Població i comportaments urbans» fou presidida pel Conseller d'Orde..
nació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient de la Comunitat de Madrid.
EIs ponents foren, el professor J. ESTÉBANEZ, del Departament de Geografia Humana de la
Universitat Complutense de Madrid, que insistí en el desfase entre els nous processos urbans i els
esquemes teorics per analitzar-los, que normalment es remunten a models de fa un segle. Assenyala
igualment els aspectes no satisfactoris de la geografia humanista, sobretot, la seva debilitat metodo..
logica, i aboga per una metodologi!l neopositivista, plasmada en estudis exploratoris.
El professor J. ARAGONES, del Departament de Psicologia Social de la mateixa universitat,
abunda en la interdisciplinarietat entre la psicologia i la geografia en el camp del comportarnent de la
població urbana, i rebutja el eonductivisme radical. Se eentra fonamentalment en estudis duits a
terme a Madrid.
El professor J. BOSQUE SENDRA, del Departament de Geografia Humana, introduí el problema del temps i la seva analisi en relació al comportament huma. Parla de la cronogeografia, que
inetou els temps personals o para-temps i els temps socials, i deIs models matematics dinamics.
El professor C. DE CASTRO de la Universitat Central de Ven~uela, gebgraf i matematíc,
aportit noves metodologies per a l'estudi del comportament huma, coro és, la «Teoria de la medició
axiomatica», poc eoneguda i poc treballada entre els geb!,Tfafs.
La segona part de la jormada s'inicia amb la conferencia del professor CHALINE, de l'Institut
d'Urbanisme de París, sobre «Dinamica urbana». El Dr. CHALINE, gebgraf i urbanista, insistí en
el metode comparatiu per analitzar el desenvolupamcnt passat de les ciutats i el seu futur. Se centra
en aquest darrer aspecte tot assenyalant els processos de centralització i descentralitzaeió administratives, l'aparició de les tecnopolis, la nova orientació ecomomica de les ciutats, la mutació en les loca..
litzacions industrials, 1'increment de l'atur, etc...
La taula rodona sobre «Present i futur de les ciutats espanyoles 1», fou moderada pel professor
T. RODRÍGUEZ VJLLASANTE, del Departarncnt de Sociología JI de la Universitat Complutense, i foren els ponents alguns representants d'associacions ciutadanes i moviments ecologistes. Es
plantejaren els nous problemes urbans, entre els quals destaquen els de l'atUf, la drogaaddicÍó, etc...
i la seva difícil resolució.
La tercera jornada presenta una taula rodona sobre «Les ciutlts froot als canvis socials i econo..
mies», presidida pel Director de l'Institutrlel Territori i Urbanisme.
Els ponents foren el professor J. BOSQUE MAUREL del Departament de Geografia Humana
de l'esmentada universitat, qui assenyala que la ciutat és canvi constant i conflicte, canvi fonual i
social. Aquest fet ~es manifesta des de la primera Revolució Neolítica, passant per la Revolució Industrial, fins a la Revolució Urbana actual. Analitza la ciutat eoro a fet social, com a fet histOric i
com a fet físic, i a partir d'aquests tres elements parla de la gran varietat de models urbans.
El professor J. LEAL, del Departamcnt de Sociologia 11 de al Universitat Complutense, destaca
els canvis que estan patint les ciutats actuals. Des del punt de vista demografic, es constaten, entre
d'altres, l'aparició de saldos migratoris negatius a les arees metropolitanes, l'augment de la població
depenent o l'increment de les unitats familiars unipersonals; canvis dcrivats de les innovacions teeno..
logiques, deIs habits comercials, de la localització de les activitats industrials i de la població resident, canvis polítics, juntament amb una forta segregació social, conseqüencia de la segregació de
rendes.
'
La 'professora C. DÍAZ, de la Facultat deCicncies Economiques, abunda fon~entalment en
els canvis produils en el si de l'estructura productiva, amb la destrueció de les ocupacions agriuies i
industrials, i els canvis i les transformacions produldes al mercat de treball.
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.. A la segona part de la jornada tingueren lloc les conferencies deIs professors GARCÍA DE ENTERRIA, de la Facultat de Dret de la Universtat Complutense de Madrid, i del professor HERBERT de la
Universitatde Londres.
L 'exposició del professor García de Enterria versa sobre «La formació del Dret Urbanístic i la seva
funció». Analitza el desenvolupament de l'esmentat dret a partir del codex civll de finaIs del segle passat,
que indicava eom el propietari podia construir lliurement on volgués, fins l'aparició de la primera Llei
del Sol, de 1'any 1955, on s 'indicaque no es potedificar sinóen la mesura del previstals plans.
El professor HERBERT, de la «London SchooI of Economy», exposa la planificació urbana a
Europa als anys vuitanta. Abunda en les darreres tendencies urbanístiques que intenten fugir de l'urbanisme zonificat; els distínts professionals que duen a terme l'elaboració deIs plans; la erisi deIs instruments d 'intervenciódeIs urbanistes, etc...
Posteriorment, finalitzaren les joroades amb la taula rodana sobre «present i futur de les ciutats
espanyoles 11», .que fou~ moderada per la professora A. GARCÍA BALLESTEROS, del Departament
de Geografia Humana de la Universitat Complutense, en qualitat de Directora de l'Institut d'Estudis
Urbans. Els ponents foren els representants deIs partits polítics més rellevants: PSOE, AP, CDS i E.U.
que exposaren els punts de vista, en molts de casos divergents, sobre la problematica urbana a les nostres
ciutats.

IJORNADASDE GEOGRAFÍASOBRE POBLACIÓN ESPAÑOLA: 1970-1986
SALAMANCA,29 y 30 DEJUNIO y 1 DEJULIO DE 1987

Joana Maria SeguíPons
Departamentde Ciencies de la Terra (UIB)

EIs dies 29 i 30 de juny i l' 1 de juliol es dugueren a terme a la ciutat de Salamanca les «1 Jornadas de
Geografía sobre Po[}]ación Española». L'entitat organitzadora fou el Departament de Geografia de
l'esmentada universitat i l'impuls provengué d'una comissió de professors de
de geografia humana, com a activitatdel grup de poblacióde l'esmentadaarea.
Les jormades s'estructuraren en ponencies, subponenciesi comunicacions.
Dia 29 de juny s'iniciaren les sessions amb la ponencia titulada: «Redistribució territorial de la
població», dirigida pel Dr. M. FERRER REGALES. Les subponcncies adscrites foren: «Árees urba..
nes», ~xposada pel Dr. A. PRECEDO LENO, «Árees rurals» , presentada pel Dr. T. VIDAL BENDITO i «Arees de muntanya»,pel Dr. A. HIGUERAS ARNAL.
Es presentaren tretze comunicacions que foren objecte de discussió, juntarnent amb les ponencies i
subponencies, la major part referides a la distribucuó territorial de la població a les arces urbanes. EIs
espais geogrilfics analitzats foren:· CantAbria, Múrcia, Sevilla, Madrid, Balears, Xixón, Granada, Cartagena, Cordova, Cata!unya i País Valencia, a més de les referides al conj untde tot l'estat.
De la segona ponencia se'n féu carrec el Dr. R. PUYOL ANTOLIN, sota el tito 1: «Mobilitat espacial de la població espanyola». Les subponencies foren: «Migracions exteriors», per la Dra. A. PASCUAL, «Migracions interiors», pel Dr. V. BIELZA DE ORY i «Mobilitat a les arces urbanes» pel Dr.
J. GUTIÉRREZPUEBLA.
S'hi presentaren dotze comunicacions, que s'adscriviren quasi de forma equitativa a les tres subponencies esmentades. EIs treballs analitzaren des deIs problemes per al'estudi del retoro deIs emigrants i
les dificultats de les fonts, fins a d'altIcs més concrets referenciats a diversos ambits "geografics: Extremadura, Astúries, Andalusia, Alacant i Cantilbria. L'analisi de la mobilitat a les arces urbanes comptA amb
treballs de tematica ben diversa: els canvis en restructura familiar coro a factor d'abandó deIs centres
historics, els habitants del centre de Sevilla o la utilització d'un model de gravetat per a l'ana.Iisi de la
mobilitaturbana de Palma.
La segona jo~nada s'ini~ia amb la ponencia «Dinamica natural de la població espanyohl», a carecc
del Dr. V. GOZALVEZ PEREZ. S'estructura igualment en tres subRoncnci~s: «Nupcialitat», conduIda per la Dra. I. PUJADAS RUBlES, «Natalitat», pel Dr. F. J. MARTIN RUIZ i «Espcranca de vida i
morta1itat»,pel Dr. A. COHEN ANSELEM.
L'esmentada ponencia fou la que comptil amb menor nombre de comunicacions. Es presentaren un
total de quatre treballs referits a Extremadura,Valencia, Múrcia i el País Basc.
..
El tercer día s'exposa la quarta ponencia, a carrec de la Dra. A. GARCIA BALLESTEROS, sota

rarea
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el titol: «Canvis estructurals de la p~blació». Les s,ubponencies foren: «Ocupació i atur», presentada per
les Dres. C. BEL ADELL i J. GOMEZ FAYREN, «Terciarització de la població» per la Dra. A.
OLIVERAS POLL i Dr. J. VINUESA ANGULO i «Envelliment» pel Dr. V. RODRÍGUEZ.
Es presentaren un total de set comunicacions, que abastien espais geografics molt diversos: Madrid,
Catalunya, Tarragona, Balears, Albacete, a més de les de caire general, referides al conjunt de l'estat, i
alguna que plantejava qüestions metodologiqnes.
La cinquena ponencia es referí exclusivament a la ComllOitat deCastella-Lle6, i foo estructurada
pel Dr. E. GARCIA ZARZA, sota el titol «Tendencies recents de la població a Castella i Lleó». Compla amb sis comunicacionspresentades, basicament, per professors de la mateixaComunitatAutonoma.
En conjllOt podem dir que les jomades assoliren l'objectiu proposat, analitzar des de diferents
punts de vista el comportarnent de la població espanyola als darrers quinze anys, si bé hi mancaren més
plantejamentsde caire metodologic. Així i tot, el nivellcientífic assolit fou molt satisfactan.

EL GEOGRAFI BILTZARRA (CONGRÉS DE GEOGRAFIA) DEL
llEUSKALMUNDU-BILTZARRA(IICONGRÉSMUNDIALBASC)
OnofreRullan
Els passats dies 21, 22, 23, 24 i 25 de setembre tiogué lloc, dios del II Congrés Mundial Basc, el
congrés -en realitat subcongrés- de Geografía. Les sessions de treball es dugueren a terme a VitbriaGasteiz.
La relacíó de ponencies era pensada, evidentment, cap a la problematica territorial basca (espais
rurals a arees industrialitzades, crisi i reconversió urbana), i es deixa per l'horabaixa una ponencia més
general titulada «Plantejaments metodologícsde la geografiacontemporania».
Els ponents convidats eren "de renom conegut, així a la deIs «Espais roraIs a arees ,industrialitzades»
es comptava amb noms com el de P. BARRERE «Urbanització del camp», J. ORTEGA «Els límits de
l'explotació urbana periurbana», V. CABERO «La població activa agraria i l'agricultura a temps parcial» i A. CABO «Noves tecnologies i canvis als usos del sol»; els ponents per a «Crisi i reconversió
urbana» eren M. FERRER «La naturalesa de la crisi urbana», R. SINCLAIR «Canvi demografic i
redistribució espacial de les metropolis nord-americanes», H. CARTER «Recessió industrial i jerarquia
urbana: el cas del sud de Gal·les» i M. VALENZUELA «Cintat i qualitat de vida: polítiques i instru- "
ments per a la recuperació social de l'espai urba»; mentre que per als «Plantejaments metodologics de ,la
Geografia Contemporania» es comptava amb J. VILA «Positivisme i humanisme», M. D. GARCIA
RAMÓN «La geografía coro a compromís social: enfocaments radicals» i P~ CLAVAL «El futor currículum del geograf».
Les comunicacions, dins la tematica de les ponencies, parlaven generalment de casos concrets i/o
locals.
El darrer düi s'organitzaren tres taules rodones per a cada una de les ponencies, moderades per M.
L.FRUTOS,E.CLEMENTEiJ.GÓMEZrespectivament.
Tres conclusionsfonamentalses poden treure d'aquest congrés:
1.- Un congrés que és diu genericament de Geografia és molt difícil que assoleixi nivell d'interes en
segons quins deIs seus aspectes o ponencies. Malgrat tot, cal destacar les aportacions deIs recpneguts
personatges abans esmentats.
.
2.- Hi ha una creixent insistencia, latent i patent a totes les ponencies, en la necessitat de professionalitzar el currículum del gebgraf, canvis en els plans d'estudi~, major preparació tecnico-instrumental,
etc.
3.- Les bones IIi~ons deIs ponents convidats contrastaven amb la manca de resposta davant la insistencia deIs plantejamentsassenyaIatsa la conclusió número 2.

.
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Entre els dies 28 de setembre i 3 d'octubre ha tengut lloc el «x Congreso Nacional de Geografía»,
organitzat per la «Asociación de Geógrafos Españoles». El departament ,de Geografia i Ordenació del
Territori de la Universitatde Zaragoza s'ha encarregatde la direcció iotganitzacióde l'esmentatcongrés.
Coro és habitual en aquest tipus d'encontres es dugueren a terme algunes jomades de treball, estructurades en sessions científiques i taules rodones, al mateix temps que es dedicaren dos dies a excursioos.
Les sessions de geografia física comptaren amb dues ponencies: «Clima i vegetació. Els pisos bioclimatics» i «Geomorfologiai dinamica fluvial».
La primera inaugura les jomades de treball. EIs ponents foren el Dr. L. M. ALBENTOSA i el Dr. L.
M. YETANO. Les comunicacions presentades, en nombre de tretze, foren deIs departaments de geografia de les universitats Autonoma i Complutense de Madrid, de Santiago, de Múrcia, de Granada, de
Soria, de Valladolid, de Saragossa, de Girona, de La Laguna i del Instituto Pirenaico de Ecología de
Jaca.
La segaDa ponencia es desenvolupa el di marts, ~9 de setembre, ~e forma simultania a la de geografia quantitativa, i en foren els ponents els Drs. F. LOPEZ i J. L. PENA. Les comunicacions presentades,
en nombre de deu, procediren, entre d'altres, de departaments on la tradició per la geografia física és
manifesta: Valencia, MÚfCia, Valladolid,Saragossa, Santiago, Complutensede Madrid i Salamanca.
Les ponencies de geografia humana foren: «L'organització espacial de les activitats tercianes i el
paper de l'Administraci6», desenvolupada el dimecres 30, i «Els centres histories: processos espacials i
socials»,ambsessionsel dijousdia 1d'octubre.
Quant a la primera, foren els ponents el Dr. V. BIELZA I~E ORY i el Dr. J. CLEMENTE. El primer,
goograf que ha treballat en les activitats terciaries, centra la :teva ponencia en els transports, una de les
activitats .tercianes més destacades, i en la seva situació a Espanya. El professor CLEMENlE, amb experienciaa l' Administració,parla sobre el paperd'aquestaen l'organitzacióespacial deIs transports.
Les comunicacions exposades, en nombre de dotze, procediren deis departaments de geografia de
la U.A. de Madrid, de Múrcia, Jaén, Sevilla, Cordova, Tarragona i Balears. Aquesta darrera analitza la
nova organització territorial de l'espai insular en funció del nau mapa sanitari. Les comunicacions abasten desde transports,banca, comer~, serveis educatius i sanitaris,fins a eq uipaments públics,en generaL
La sessió de centres histOrics fou moderada pels Drs. A. PRECEDO i J. L. CALVO. Fou la que
comptA amb un majar nombre de comunicacions, en total desset, precedents de la U.C. de Madrid, de
Múrcia, Saragossa, Extremadura, 'Toledo, Alacant, Navarra i una procedent d'un institut d'ensenyamentmitjad'Albacete.
La darrera ponencia fou la de metodes quantita~us, anllb el títol de «~ous metodes d'analisi de
dades en ,geografia». EIs ponents foren el Dr. J. ESTEBANEZ i el Dr. J. L. RUBIO. Mentre el professor ESTEBANEZ planteja la situació actual de la geografia quantitativa i destaca l'aceptació de les
noves tecniques per la major part del col·lectiu de geógrafs. El professor RUBIO assenyaIa la validesa
de les noves tecniques, per dur a teeme, en concret, estudis economics, camp en el qual ha treballat,
sobretot a la C. A. d' Arago. FOil la ponencia amb menys nombre de comunicacions. Se'n presentaren
dues de geografíafísica, tres de geografia humana i una de caire més general.
.
Al llarg del congrés es desenvoluparen tres tau1es rodones que tractaren aspectes d'actualitat per a
lageografia.
La de «Els espais d'oci a arees de muntanya», fou coordinada per la Dra. L. M. FRUTOS, i en foren
els ponents varis goografs i un representant d'una empresa urbanitzadora. El debat se centra en tom de
la utilització de l'espai a les arees de muntanya, com un espai d'aci, des d'una doble vessant, amb els
inconvenients d'impacte ambiental que aixo comporta i en les esperances de canvi economic per a la
poblacióque les habita.
.
Sota el titol de «Geografía i ciencies socials a les ensenyances mitjanes» tingue lloc la segona taula
rodona, moderada per la Dra. R. MIRALBES, i en foren els ponents varis professors d'ensenyament
mitja i un representant del MEe. El debat se centra en la refonna de les ensenyances mitjanes (REM) i
en el paper i els contingutsde la geografiaen el marc de les ciencies socials.
Finalment, «L'impacte territorial de les noves tecnologies» fou la tercera de les taules rodanes del
congrés, moderadapel De. S. ESCOLANO..
Tant les sessionscientífiquescom les taules radones comptaren ambcol·loquis de gran interes.
AIs dos darrers dies del congrés es dugueren a terme les excursions programades. Tal com informa

el «Boletín de la A.E.O.» núm. 5 (1987) Coren: a les valls Pirinenques, a la zona muntanyenca de Terol,
al Moncayo, a la Rioja-Cameros i als nous reguius deIs Monegros.

Nous metodes d' analisis de dades en Geograrl3
És la primera ve$ada que un congrés nacional de la AGE inclou una ponencia de geografía quantitativa. EIs Drs. ESTEBANEZ i J. L. RUBIO, com ja hem indicat anteriorment, Coren els ponents. Cal
assenyalar, empero, que malgrat les tecniques quantitatives siguin aceptades per la major part deIs geografs, han estat poques le§ comunicacionspresentadesa la ponencia.
El professor ESTEBANEZ de la U.C. de Madrid inicia la seva intervenció assenyalant la desaparició del dogmatisme inicial en els geografs quantitatius, i I'emfasi de la ponencia se centra en els canvis en
la geografia humana als darrers anys~ a Espanya, i en la major i,mportAncia concedida als processos i no a
les formes.
EIs primers goografs quantitatius centraren els seos. esfo~os a descriure la realitat niitjan~ant nombres i no paraules, com era usual en els geografs tradicionals. El treball majoritari, destaca
ESTÉBANEZ, era descriptiu. Empero, entre els anys 70 i 80, es passa de categoritzar, de descriure, a
analitzar processos comportarnentals, amb noo models d'home i d'espai, lOl remarcant la importancia
de la conductaa l'espai i no de la conducU!espacial.
Com planteja el professor ESTEBANEZ, la geografia deIs processos comportamentals no ha de
renunciar a la importancia del pensament logico-Il}atematic, a la necessitat de verificar resultats, al llenguatge d'anMisi i a la importancia de la comprovació de les hipbtesis per generalitzar i teorizar. En canvi,
ha de renunciar a la prem~sa que soIs es puguin estudiar les dades observables i al caracter aseptic i passiu
de 1'investigador.
El nou focus d'atenció recau en els nous sistemes d'informaci6. S'ha de recollir i crear nova informació congruent amb les hipotesis de treball. Aquest fet suposa: abandonar el nivell d'investigaci6 artesanal i la impossibilitat del treball a nivel individual; la definició de pariunetres que permetin inferencies
logiques; les enquestes, els processadors i l'analisi d'omissions; i, sobretot, l'emfasi en el problema més
que en el rigor, per tal de no aplicar sempre el model confirmatori sin61'exploratori.
La ponencia finalitza assenyalant que les tecniques utilitzades a Espanya s6n altament satisfactbries
i que les deficienciesestan en les dades.
'El professor RUBIO de la Universitat de Saragossa centra la seva xarrada en els estudis de geografia economica' duits a terme a Arag6. S'ha treballat en )'estructura de l'ocupaci6, l'estructura productiva
de la població, el PIB, la naturalesa bilsica o no de les activitats, els índexs de cobertura regional, la
capacitat de remolc de les branques productives i, sobretot, en l'espacialitzaci6 de la renda regional a nivell
municipal. A partir d'aquestes dades s'han detectat desequilibris economics i productius intermunicipals
que han servitde base per als programes económico-regionalsde la comunitatautonomad'Aragó.
Els Drs. J. CEBRIAN i J. BOSQUE, de l'Institut d'Economia i Geografia Aplicades del CSIC i del
D·epartament de geografía humana de la U.C. de Madrid, presentaren una comunicació amb el títol de
«Microordenadores en geografia». L'objectiu primordial fou el d'oferir una amplia informació de programes per a estudisgeogffifics.
El Dr. BOSQUE introduí l'exposició parlant de les revolucions científiques i de la seva relació amb
l'aparició de naus instruments d'anaIisi. AixÍ, al segle XVII" l'invenció del telescopi fou un deIs motors
fonamentals de la revolució científica. Avui en día, els ordinadors són l'instrument essencial d'una renovació científica que també afecta la geografia. Assenyala igualment el deficit d'ensenyances informatiques dins la universitati com aquests'anavapal·liantals estudis d'ensenyamentmitja.
,
En aquesta ponencia es presentaren dues comunicacions de geografía física, la del Dr. J. MARTIN
VIDE, de la U. de Barcelona: «Propiedades y aplicaciones de un índice de disparidad en pluviometría» i
la de R. CAÑADA i E. GALÁAN, de la U. A. de Madrid: «Métodos de reducción y discriminación en
regionalizaci6n climática».

A la prilnera s'estudia un índex o parametre en la definició de la qual no soIs intervé la dispersió deis
valors observats, sinó també l'ordre temporal o seqüencia en que es produeixen. Aquest índex avalua els
bots o diferenciesentre els valors consecutiusd' una seqüenciai l'amplia a les series pluviometriques.
La segana comunicació posa de manifest i valora l'aplicació d'analisis multivariants en regionalització climatica, mitjan~ant la combinació deIs anomenats metodes d'ordenació o reducció de dades (analisi en componentsprincipals) i els metodes de discriminació (analisidiscriminant).
'
La ponencia de geografia quantitativa comptA tambe amb dues comunicacions de transports, ambdues
amb aplicacions metodolo$iquespunteres dins la disciplinageogrMica, almenys pel que fa als transports.
La de F. J. ANTON, d'Iberia, L.A.E.B.: «Modelos gravitatorios aplicados a la determinación de
flujos de tráfico en transporte aéreo» i la de J. PÉREZ de la Universitat de Valenc~: «Un test met~o~ó
gico a la teoría ·de grafos: influencia de la localización de los rodos en el estudlo de las redes VlaTlas
españolas».
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La primera comunicació té com a objectiu donar a coneixer diferents models gravitatoris per determinar els volums de trllfic existents i possibles, bé entre parelles de ciutats, bé dintre d'un model general
en forma de xarxa aeria a entre arees d'atracció i generació de fluxes de trafic. Parteix del madel gravitatori de base, el d'Archer i d'altres que contemplen, des d'una qptica geografica, la investigació deIs
floxas del transport aeri: el de Cramppon-1'an, Blumer, Hawrey i els multimadals, com I'aplicat al
«CorridarBastan-Washington».
El treball que aplica la teoria deIs grafs tracta d'analitzar l'evolució de ·les ~arxes vianes provincials a
partir de la situació a dos moments distints, 1960 i 1985. L'objectiu de l'estudi és veure si existeix, i en quina
mesura, un biaix en els resultatsen variar un 20% de mitjanael nombre de nodes d'una mateixa xarxa.
Finalment, la comunicació de F. HENA:NDO, de la U"C. de Madrid: «Alternativas metodológicas
para la medida e interpretación de la delincuencia», s'emmarca dintre deIs estudis relacionats amb la
variable delinqüencia tractada a nivel1 espacial. L'objectiu del treball és doble, per una part, fer reflexionar a la comunitat científica sobre aquest nolU ambil d'estudli i, per l'altra, demostrar com el maneig i
lautilització de les dades estadístiques més usuals, per elaborar índexs territorials de criminalitat, s'ha de
sometre a un trae tam en 1analític rigarás 3, fi de no desvirtuari perdre partde la seva riquesa icontingut.
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NORMES PER A LA TRAMESA D'ORIGINALS
S'enviaran originals i ducs còpies.
La configuració dels originals per a 1::1 publicació d'articles a la revista "Treballs de Gcografia»
s'adequarà a la normativa següent:
Fulls: DlN·A 4.

Interlínia: doble espai.

Número de línies pcr full: 30.
Número de caràcters per línia: 60.
Nümcro de fulls: de 20 a 30, tol inclòs.
GU:lIdanl aquests paràmetrcs es podr.m entregar originals mitjançant disquCLS per PC, prèvia

consulta amb cI consell de redacció.
Els continguLSçic l'article es regiran pel següent ordre:
PRIMERA PAGINA: tiLOI, autor/s, adreça/ccs (preferència de Ics institucions sobre Ics parlicu~
lars) i par..lulcs ciat! (amb la llengua en quècslà esceill'article més UIU altra).
SEGONA PAGI A: dos resums, en la llengua de l'article i. un a1lfC, en IIcngu.:l CSlr.lngcra,
preferentment en lU.lgl~s. d'una extensió màxima de 250 a 500 par.mles.
TERCENA PAGII\A: elLCXl de l'article segons els par,),metrcs abans asscnyalaLS.
Al final del LCxl hi aniran els agraïments i, a continuació, la bibliografia ordcnada alfabèticamenL També al final, s'haurà d'adjuntar una relació de peus de figures i de taules amb indicació de
la seva süuaciódins ellexl.
LES FIGURES: aniran numerades en mims. ar,),bigs, i poden comprendre fotografies, mapes o
gràfiques.
Les fOlografies s'a<!mew.m unicamem en blane i negre, i darrera han de dur el numero de figura. Els mapes aniran en escala gdfica i orientats, i, com les gràfiques, s'entregaran damunt paper
vegelal DIN-A 4 amb tinta negra.
LES TAULES: es numeramn en múms. romans i s'aLCndmn a Ics mateixes es¡xx:ificacions que
les figures.
LES NOTES seran sempre explicatives i imprescindibles, mai cites, i es reduiran al m!lxim.
LES CITES o al·lusions a autors en el text anir:m normalment acompanyades d'una referència
expJícila afegida a conLinum;ió enLIe parènLesi (corn l'au Lar en majúscules, any de publicació i, eventuahnent, la p!lgina). Exemples:
«(...) és videnL que Vidal considera que la descripció és el primer gmó important de la tasca del
gcògraf (CLüZIER, 1967).»
«(...) SAUER (1957, p. 15) afirma 4ue el sud-cst asiàtic és ci bressol primordial de l'agricultura.»
La bibliografia final, alfabèticament ordenada, serà un::a referència completa que pcnneti la
idcntificaciódels treballs. Per Iant,
a) qu::an es tracti d'un llibre:
- ROSSELLÓ VERGER, V. M". (19n):
Les lJJes Balears. Resum gcogrJfic.- Editorial Barcino.- Barcelona.- 198 pàgs.
b) quan es tracli d'un article:
- SEGuí, J. M'. (1980):
«Evolució del transport col·lectiu urbà a Ciut.at de Mallorca durant la primera meitat del segle
XX» . - «Tmbajosde Gcografía» (palma), núm. 37, 133·162.
C¡¡da autor rebrà un exemplar graluïl de la rcvist:l, més 25 separates, que podran ser més; Ics
que superin aquesta xifra seran a càrrec de l'autor.
El consell dc redacció es reversa el dret dc no publicar aquells originals que consideri que no
assoleixin el nivcll o la LCmàlica desitjada.

