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2. MARC TEÒRIC 

“L’urbanisme ha privilegiat sempre una territorialitat areolar, definida per zones, límits i 
fronteres, al si de els quals s’exerceixen els poders. A aquesta concepció sembla 
oposar-s’hi una territorialitat reticular, que transgredeix les zonificacions i les barreres 
en les quals s’exerceixen altres poders”. (DUPUY, 1991). 
 
El nou escenari territorial es caracteritza pel passatge d’una lògica areolar vers una 
altra caracteritzada per una simbiosi entre la “reticularitat” i l’”areolaritat”. La xarxa 
apareix d’aquesta manera com un concepte que permet una millor comprensió del 
territori. 
 
Algunes de les característiques d’aquesta nova perspectiva són l’aparició de la velocitat 
com a paràmetre clau; la creació d’una nova topologia marcada per punts i línies 
privilegiades de l’espai; una visió de l’organització de l’espai de xarxes que té en 
compte els diferents nivells reticulars i la seva articulació amb el territori; i una lectura 
de l’evolució del territori condicionada per les característiques d’evolució i adaptació de 
les pròpies xarxes. En aquest marc, les noves tecnologies de transports i sobretot els 
sistemes de comunicació instantània, estan ocupant una posició predominant 
transformadora de la noció de territori i de la pròpia disciplina urbanística. La lectura de 
les característiques essencials d’una visió retística permetrà precisar la nova articulació 
entre xarxes i territori, i la consegüent organització territorial d’aquest nou escenari. 
 
Entre les possibles definicions de xarxa utilitzarem la noció proposada per Dupuy, que 
ens permet associar les xarxes i el territori. Aquesta sorgeix d’una visió sistèmica a 
partir de la definició de sistema proposada per Klir i Valach: 
 

Sigui un sistema S que conté els elements a1, a2, ............an 
Sigui a0 l’entorn del sistema S 
Considerem el conjunt A=(a1, a2, ............an) i el conjunt B= (a0, a1, a2, ............an) 
Cada element del conjunt B està caracteritzat per un conjunt d’entrades i un 

conjunt de sortides. Sigui r ij la manera en què les entrades de l’element a j depenen de 
les sortides de l’element a i, al conjunt de totes les r ij (i,j=0,1,...n) s’anomena R. 

Cada agrupació S=(A,R) constitueix un sistema, i al conjunt de relacions R del 
sistema és el que s’anomena xarxa. 
 
Aquestes relacions s’inscriuen dins d’un sistema territorial que canvia amb el temps. 
Prenent de referència de Reggazola el sistema generat per les xarxes no seria més que 
la plasmació d’un sistema de relacions territorials que va canviant en el temps. Anem 
ara a comprendre com s’articula aquest sistema de relacions territorials que va canviant 
en el temps. Dupuy parteix d’un primer axioma denominat “de la diversitat de punts de 
l’espai” que es troba a la base de la noció de xarxa. Segons ell, “cal reconèixer 
l’afirmació d’una diversitat, d’una heterogeneïtat fonamental en el temps i en l’espai.(...) 
Aquests punts generen discontinuïtats en el continuu espacial o espacial-temporal. 
Aquests punts són diversos, diferents, perquè depenen d’entitats diferents, de voluntats 
diverses, de poders que difereixen”. A continuació considera un segon axioma 
denominat d’”existència de ‘projectes transaccionals’”. Segons aquest axioma, “el punt 
no és una abstracció, sinó l’expressió d’un ego individual o col·lectiu, és a dir, el lloc 
des d’on un actor pensa la seva acció, que pot ser l’origen d’una voluntat individual o 
col·lectiva de relació, de lligam potencial amb un altre punt. És el que hom anomena 
projecte de transacció o projecte transaccional”. Prenent la definició que proposa 
Dupuy, “abans de tota materialització d’una xarxa hi ha la relació, la connexió, la 
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intenció de mantenir relacions. En aquest marc, la xarxa ve definida com un conjunt de 
projectes de transacció que els actors localitzats a l’espai intenten, per aquestes 
transaccions amb altres llocs, fer entrar d’altres actors en el seu territori. D’aquesta 
manera es defineix una xarxa virtual de relacions, de tendència connexionista i 
maximalista”. En aquesta definició hi ha un actor que pren el rol central: “En general, és 
un altre actor, col·lectiu aquest cop, que és capaç de concretar el projecte transaccional 
pel seu propi poder. Però el nou actor que anomenarem “operador”, no treballa en profit 
d’un sol actor. Ell arreplega els diferents punts entre ells, per mitjà d’una mena de 
delegació col·lectiva de poders. A partir d’aquest moment, a aquest conjunt de 
projectes transaccionals se’l considerarà la xarxa de projectes transaccionals (XPT)”. 
Però tal com recorda Raff Esting, “els diferents condicionaments tècnics, econòmics i 
polítics hi intervenen. La xarxa és un compromís entre la xarxa màxima, els mitjans a 
disposició i les condicions reals”. El passatge de la xarxa maximal de totes les relacions 
possibles entre punts de l’espai, a la xarxa de projectes transaccionals, a la xarxa 
virtual, i finalment a la xarxa real és l’aspecte clau que defineix el rol de l’operador en la 
constitució del nou territori urbà, i en conseqüència el de l’urbanisme de les xarxes. 
 

 
                    
                   Figura 12. Descripció evolutiva d’una xarxa.  
                      Font: Rueda, S., Sanz A., Magrinyà F., alii (1997) 
 
L’operador no pot evitar de procedir a una col·lectivització i homogeneïtzació dels 
projectes individuals. La xarxa és un equilibri entre els projectes individuals de connexió 
i les necessitats d’organització per la comanda de la xarxa. Des d’aquesta perspectiva 
es considera la xarxa d’infraestructura tècnica com la materialització dels projectes 
transaccionals. Per exemple, diferents habitants d’un municipi es posen d’acord per 
construir una xarxa d’abastament d’aigua i apareix un operador representat per la 
companyia d’aigua que ofereix el seu servei i que acaba imposant la seva visió sempre 
segons l’”interès” de l’usuari. De fet l’operador busca assegurar-se el control espai-
temps a partir de les línies i els nusos de la “seva” xarxa. La definició de xarxa es pot 
esquematitzar segons la figura anterior. 
 
Les xarxes estan originades per l’existència de relacions entre els punts, però la 
característica reticular essencial és que les relacions s’expressen a través de fluxos, 
siguin de transport, d’informació o d’energia. Aquestes es manifesten materialment a 
través de les infraestructures físiques de les xarxes. D’aquesta manera es planteja una 
dialèctica entre la xarxa virtual, possibilitat de relacions entre actors; i la xarxa real, 
materialització de les relacions entre els punts. La xarxa és precisament una articulació 
dialèctica de les dues cares de la mateixa noció 
 
L’existència de fluxos dóna una nova característica als punts de l’espai i a les seves 
relacions de tal manera que les xarxes solidaritzen els diferents punts. Els punts, origen 
de les relacions, i les línies, signe de la materialització de les relacions ens condueixen 
vers una topologia de grafs. 
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En un pensament estrictament de xarxes, allò que compta són les connexions, siguin 
lligades al transport, a l’energia o a la informació. L’ideal és la connexió perfecta que 
pot fer oblidar l’espai físic i els límits jurídics, encara que normalment la realitat està 
lluny d’aquest ideal. L’ideal de connexió ve definit per tres característiques: “ubiqüitat”, 
“immediatesa” i “instantaneïtat”. La “ubiqüitat” significa que la connexió és igual, 
independent dels punts considerats. La “immediatesa” és la possibilitat que cada punt 
té de connectar-se als altres. Finalment, la “instantaneïtat” indica si aquesta connexió 
és independent de la distància entre els punts. Aquestes tres característiques permeten 
mesurar la “distància” entre la xarxa virtual i la xarxa real.  Per tal de mesurar aquesta 
“distància” d’una forma espacial i temporal, ens interessaran aquelles propietats 
deduïdes de la teoria de grafs que poden relacionar xarxa i territori, com són la 
connexitat, la conductivitat, la homogeneïtat, la isotropia i la nodalitat. Seguint 
l’expressió de la definició de xarxa proposada per Dupuy, aquestes propietats permeten 
analitzar la manera amb què una xarxa correspon a un conjunt de projectes 
transaccionals espaciotemporals entre els punts, és a dir, l’adaptació de la xarxa real a 
les necessitats de les xarxes virtuals. 
 
Considerem el territori com un sistema en què s’estableixen unes relacions que li donen 
una estructura corresponent a una organització. Des d’una visió sistèmica, les relacions 
poden modificar-se en el temps tot conservant una permanència i estant organitzades 
en subsistemes que li donen una certa coherència i que defineixen un entorn respecte 
del qual mantenen una autonomia. En aquest marc és on es materialitzen les relacions 
que estableixen els seus actors (habitants, institucions, etc.) i que són l’origen de la 
xarxa. El resultat és l’articulació de determinades xarxes que s’inscriuen en el territori, 
com pot ser el cas d’una xarxa d’abastament d’aigua potable, de transport, de telèfons, 
etc. (Rueda, S., Sanz A., Magrinyà F., alii, 1997). 
 
Tornant al principi d’aquest capítol, i recuperant la següent frase de Dupuy: “Abans de 
tota materialització d’una xarxa hi ha la relació, la connexió, la intenció de mantenir 
relacions”(DUPUY, 1988), aquesta afirmació ens mostra la necessitat d’analitzar les 
relacions que es donen (i es poden donar) en un territori abans de construir-ne la xarxa 
que possibiliti aquestes relacions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




