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Resum
Vivim en un món complex. Ja fa temps que les grans certeses i les narracions que aquestes suporten
s’han demostrat inadequades per accedir a la riquesa del món contemporani. No es tracta només
de saber entendre el nostre entorn sinó, en igual mesura, de desenvolupar els marcs conceptuals i
les eines que ens permetin transformar-lo. Les disciplines del projecte espacial, amb l’arquitectura
al capdavant, juguen un paper fonamental en aquesta qüestió, ja que són agents actius tant en la
interpretació com en la configuració de la realitat en la qual vivim.
Partint d’aquest interès, la tesi doctoral explora els usos crítics de la cartografia en l’àmbit del projecte arquitectònic, i proposa el concepte de cartografia operativa com a espina dorsal per ordenar
el treball. En la seva definició més immediata possible, la cartografia operativa és la producció i
utilització de mapes per ampliar la nostra concepció de la realitat i promoure’n la transformació.
Aquest concepte parteix d’entendre la cartografia com una eina projectiva: els mapes no només
informen sinó que sobretot proposen. La cartografia construeix la realitat de manera concreta i és,
per tant, una disciplina propositiva i no pas simplement descriptiva.
El caràcter potencialment operatiu de la cartografia en el marc del projecte arquitectònic és clar.
A partir de les construccions concretes de la realitat efectuades pel mapa, s’obren no només noves
concepcions de la realitat cartografiada sinó també noves possibilitats per a transformar-la. Així
doncs, la pràctica cartogràfica i el mapa com a document són eines amb un enorme poder per afectar els processos de projecte a través dels quals es transforma l’entorn dels homes.
La tesi estudia les diferents maneres a través de les quals s’estableixen relacions operatives entre la
cartografia i el projecte arquitectònic, i delinea camins per explorar en profunditat aquesta relació.
La primera part és la més especulativa: proposa i desenvolupa el concepte de cartografia operativa
com un agent amb capacitat d’ampliar els objectius, mètodes i eines del projecte arquitectònic contemporani. La segona part, de caràcter expositiu, mostra que el mapa és un document ric i complex
que ha estat incardinat culturalment des de posicions molt diferenciades. La tercera part, de to
evocatiu, palesa que els mapes són una font inesgotable de riquesa interpretativa que van molt més
enllà del que pretén la visió dominant de la cartografia, d’arrel científica i positivista. La quarta i
última part és la més demostrativa. En primer lloc proposa una taxonomia dels modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic en el període 1982-2012, i després comprova la seva
validesa i utilitat a través de l’estudi de vint-i-quatre projectes recents.
Els projectes estudiats parteixen d’un reconeixement projectiu de les condicions de l’entorn on es
treballa. Des de sensibilitats arquitectòniques molt diverses, tots ells treballen simultàniament des
del pragmatisme i la crítica, assumint la necessitat d’intervenir efectivament en la transformació
de l’entorn a partir d’una comprensió d’allò existent, sense per això estar sotmès a la tirania del
que (ja) és. A través del concepte i les pràctiques de cartografia operativa es poden construir ponts
de diàleg entre allò existent i allò que encara no existeix, és a dir, el projecte. D’aquesta manera es
fomenta una arquitectura inquieta i innovadora basada en l’ampliació tan efectiva com simbòlica
de l’entorn.
L’objectiu principal d’aquesta tesi és aportar una contribució metodològica, tant conceptual com
instrumental, als projectes arquitectònics. La tesi adopta una angulació pragmatista, que busca no
només explicar el present sinó sobretot generar una caixa d’eines que permeti ampliar els objectius,
les metodologies i els formats del projecte arquitectònic en el futur immediat.

Abstract:
We live in a complex world. For some time, the great certainties and the narratives they support
have been shown to be inadequate as an entryway into the richness of the contemporary world. It
is not just a question of understanding the world around us, but also of developing the conceptual
frameworks and the tools to help us transform it. Spatial design practices, with architecture at the
head, play a fundamental role in this question, because they are active agents in both interpreting
and shaping the reality we live in.
Based on that interest, this dissertation explores the critical uses of maps in architectural design,
and it posits the concept of operative cartography as the backbone to structure the work. In its most
immediate definition, operative cartography is the production and use of maps to broaden our
conception of reality and to promote its transformation. The concept is founded on understanding maps as design tools: they don’t just inform; they primarily propose. Maps construct reality in
a particular way. As such, cartography is a propositional discipline, not a merely descriptive one.
The potentially operative nature of maps in architectural design is clear. The specific constructions
of reality inherent in maps not only open up new conceptions of the reality being mapped; they
also present new possibilities for a real transformation of the milieu. In this sense, mapping and
maps are put forward as tools with an enormous power to affect the design processes that are used
to transform our environment.
This dissertation studies the different kinds of operative relationships between maps and architectural design, and it outlines avenues for an in-depth exploration of this relationship. The first part
is the most speculative: it introduces and develops the concept of operative cartography as an agent
with the ability to expand on the objectives, methods and tools of contemporary architectural design. The second, more expository part shows that the map is a rich and complex document, which
has been claimed culturally from contrasting positions. Part three, evocative in tone, makes it clear
that maps are an endless source of interpretative richness that reach far beyond the dominant,
scientific and positivist, vision of cartography. Finally, part four is the most demonstrative. First,
it proposes a taxonomy of the areas and modes of cartographic operativity in architectural design
during the period 1982-2012; then the validity and utility of that taxonomy is tested through the
study of 24 recent designs.
The case studies begin with a projective survey of the conditions of the milieu subject to intervention. From different architectural sensitivities, they all work pragmatically and critically, acknowledging the need for an effective transformation of the milieu based on an understanding of
pre-existing conditions, without being subject, however, to the tyranny of what already is. Based on
the concept and practices of operative cartography, we can build bridges to create a dialog between
what exists and what doesn’t exist yet: in other words, design. This encourages an active and innovative architecture based on the effective and symbolic expansion of the milieu.
The main aim of this dissertation is to offer a methodological contribution to architectural design,
both in conceptual and instrumental terms. The dissertation takes a pragmatist angle, which aims
not only to discuss the present but, above all, to generate a toolbox to help expand on the objectives,
methodologies and formats of architectural design in the immediate future.

Resumen
Vivimos en un mundo complejo. Hace ya tiempo que las grandes certezas y las narraciones que estas soportan se han demostrado inadecuadas para acceder a la riqueza del mundo contemporáneo.
No se trata sólo de saber entender nuestro entorno sino, en igual medida, de desarrollar los marcos
conceptuales y las herramientas que nos permitan transformarlo. Las disciplinas del proyecto espacial, con la arquitectura a la cabeza, juegan un papel fundamental en esta cuestión, puesto que son
agentes activos tanto en la interpretación como en la configuración de la realidad en la que vivimos.
Partiendo de este interés, la tesis doctoral explora los usos críticos de la cartografía en el ámbito del
proyecto arquitectónico, y propone el concepto de cartografía operativa como espina dorsal para
ordenar el trabajo. En su definición más inmediata posible, la cartografía operativa es la producción y utilización de mapas para ampliar nuestra concepción de la realidad y promover su transformación. Este concepto parte de entender la cartografía como una herramienta proyectiva: los
mapas no sólo informan sino que sobre todo proponen. La cartografía construye la realidad de
manera concreta y es, por lo tanto, una disciplina propositiva y no simplemente descriptiva.
El carácter potencialmente operativo de la cartografía en el marco del proyecto arquitectónico
está claro: a partir de las construcciones concretas de la realidad efectuadas por el mapa, se abren
no sólo nuevas concepciones de la realidad cartografiada sino también nuevas posibilidades para
transformarla. Así pues, la práctica cartográfica y el mapa como documento son herramientas con
un enorme poder para afectar a los procesos de proyecto a través de los cuales se transforma el
entorno de los hombres.
La tesis estudia las diferentes maneras a través de las cuales se establecen relaciones operativas entre
la cartografía y el proyecto arquitectónico, y delinea caminos para explorar en profundidad esta
relación. La primera parte es la más especulativa: propone y desarrolla el concepto de cartografía
operativa como un agente con capacidad de ampliar los objetivos, métodos y herramientas del
proyecto arquitectónico contemporáneo. La segunda parte, de carácter expositivo, muestra que el
mapa es un documento rico y complejo que ha sido incardinado culturalmente desde posiciones
muy diferenciadas. La tercera parte, de tono evocativo, hace patente que los mapas son una fuente
inagotable de riqueza interpretativa que van mucho más allá de lo que pretende la visión dominante
de la cartografía, de raíz científica y positivista. La cuarta y última parte es la más demostrativa.
En primer lugar propone una taxonomía de los modos de operatividad cartográfica en el proyecto
arquitectónico en el periodo 1982-2012, y luego comprueba su validez y utilidad a través del estudio
de veinticuatro proyectos recientes.
Los proyectos estudiados parten de un reconocimiento proyectivo de las condiciones del entorno
donde se trabaja. Desde sensibilidades arquitectónicas muy diversas, todos ellos trabajan simultáneamente desde el pragmatismo y la crítica, asumiendo la necesidad de intervenir efectivamente
en la transformación del entorno a partir de una comprensión de lo existente, sin por ello estar
sometido a la tiranía de lo que (ya) es. A través del concepto y las prácticas de cartografía operativa
se pueden construir puentes de diálogo entre lo existente y lo que aún no existe, es decir, el proyecto. De esta manera se fomenta una arquitectura inquieta e innovadora basada en la ampliación
tanto efectiva como simbólica del entorno.
El objetivo principal de esta tesis es aportar una contribución metodológica, tanto conceptual
como instrumental, a los proyectos arquitectónicos. La tesis adopta una angulación pragmatista,
que busca no sólo explicar el presente sino sobre todo generar una caja de herramientas que permita ampliar los objetivos, las metodologías y los formatos del proyecto arquitectónico en el futuro
inmediato.
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“...cartographier, même des contrées à venir.”
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Objecte d’estudi

¤ Fig. 1: Quatre mapes de robots. Lluc Paez i Bunning (sis anys), 2011.

`Aquesta tesi doctoral pretén explorar els usos crítics de la cartografia en l’àmbit del projecte arquitectònic, i proposa el concepte de cartografia operativa com a espina dorsal per
ordenar el treball.
Aquest concepte parteix d’entendre la cartografia com una eina projectiva. Els mapes no
informen sinó que proposen: més que meres representacions de la realitat, són sistemes
de proposicions, entenent com a proposició un argument que afirma o nega l’existència
d’alguna cosa. La cartografia, per tant, és una disciplina propositiva i no pas simplement
descriptiva.
El caràcter potencialment operatiu de la cartografia en el marc del projecte arquitectònic és
clar. A partir de les construccions concretes de la realitat efectuades pel mapa, s’obren no
només noves concepcions de la realitat cartografiada sinó també noves possibilitats per a
transformar-la. És en aquest sentit que podem parlar d’operativitat cartogràfica: la pràctica cartogràfica i el mapa com a document es postulen com a eines amb un enorme poder
per afectar els processos de projecte a través dels quals es transforma l’entorn dels homes.
La tesi estudia les diferents maneres a través de les quals s’estableixen relacions operatives
entre la cartografia i el projecte arquitectònic, i delinea camins per explorar en profunditat
aquesta relació.
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Malgrat l’interès sobre la cartografia que des dels 1950s és manifest en l’art i l’arquitectura,
els usos crítics i intencionats del mapa en el projecte arquitectònic estan sorprenentment
infrautilitzats .
A partir d’aquesta observació, una primera hipòtesi sobre la qual es treballa és que des de
la disciplina pròpia del projecte arquitectònic hi ha molt camp obert per explorar les potencials relacions operatives entre mapa i projecte. Una segona hipòtesi és que la lògica i
la pràctica cartogràfica permeten una revisió i fins i tot una ampliació de les lògiques i les
pràctiques del projecte arquitectònic, que duen paulatinament a un replanteig dels objectius, els processos i els formats del projecte.
Més enllà de les possibilitats instrumentals que la cartografia pugui tenir respecte al projecte arquitectònic—en el sentit de definir i emmarcar l’entorn en el qual el projecte es desenvolupa, o en el sentit d’informar preses de decisió projectuals específiques—veiem l’ús crític
de la cartografia com a senyal d’unes maneres de projectar que ens semblen especialment
interessants i rellevants.
Aquests modes de projectar es caracteritzen entre altres coses per operar des d’una insubmissió a la convenció, en termes de reconeixement projectiu de les condicions de l’entorn on
es treballa. Quan parlem de reconeixement projectiu ens referim a la actitud que treballa
simultàniament des del pragmatisme i la crítica, assumint la necessitat d’intervenir efectivament en la transformació de l’entorn a partir d’una comprensió d’allò existent, sense per
això estar sotmès a la tirania del que (ja) és.
A través del concepte i les pràctiques de cartografia operativa tal i com les acotem en aquesta tesi, es poden construir ponts de diàleg entre allò existent i allò que encara no existeix (el
projecte). D’aquesta manera es fomenta una arquitectura inquieta i innovadora basada en
l’ampliació tan efectiva com simbòlica de l’entorn.
La tesi pretén tractar les següents qüestions principals:
»» Emmarcar la cartografia com a pràctica connectable amb el projecte arquitectònic.
»» Presentar el caràcter problemàtic del mapa i la seva potencialitat crítica.
»» Analitzar la operativitat cartogràfica en l’arquitectura a la llum d’usos intensos del
mapa en altres disciplines.
»» Construir una consteŀlació de conceptes que serveixin per articular qüestions d’operativitat cartogràfica.
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»» Recopilar i estudiar treballs que posin de manifest usos operatius de la cartografia en
l’arquitectura, entenent arquitectura en la seva accepció més àmplia que inclou urbanisme, paisatge i intervenció urbana.
»» Proposar una taxonomia dels diferents modes d’operativitat cartogràfica que es donen en el projecte arquitectònic, i postular vies d’exploració futures.
Finalment, cal deixar ben clar que l’objectiu principal d’aquesta tesi és aportar una contribució metodològica, tant conceptual com instrumental, als projectes arquitectònics. Malgrat que investiguem la història—tant de la cartografia com del projecte arquitectònic contemporani—, no plantegem una angulació historicista sinó bàsicament pragmatista, que
no busca només explicar el present sinó sobretot generar una caixa d’eines per al futur
immediat que permeti ampliar els objectius, les metodologies i els formats del projecte arquitectònic.
Originalitat de la tesi en relació als treballs existents sobre el tema
Durant els darrers vint-i-cinc anys, podem afirmar sense massa dubtes que el mapa ha sortit dels límits disciplinars que la cartografia moderna va pretendre bastir.
Malgrat les importants contribucions en l’ampliació de l’ús del mapa provinents del món
de l’art, la literatura, i l’activisme polític que se succeeixen durant la primera meitat del s.
XX (de Dadà al land art, passant pels Surrealistes, Lletristes, Situacionistes, Fluxus, Happening, Art Conceptual, i un llarg etcètera), la comprensió de la cartografia com a disciplina
es manté relativament estable fins la dècada dels 1970s-80s.
La ràpida evolució de la reflexió sobre el mapa a partir dels 1980s prové bàsicament de dues direccions: d’una banda el desenvolupament d’una teoria crítica de la cartografia, i d’altra banda
l’emergència de noves pràctiques cartogràfiques, pràctiques realitzades en àmbits—com ara
l’art, l’activisme social, i l’arquitectura—diferenciats de la cartografia acadèmica strictu sensu.
Aproximadament a partir de la publicació del llibre The Nature of Maps de Robinson i Petchenik, l’any 1976, i especialment a partir de la irrupció a l’escena acadèmica dels darrers articles de J.B. Harley (1988-1991), hi ha hagut una intensificació molt significativa de la reflexió
entorn del mapa des d’una perspectiva renovada. La quantitat de material acadèmic produït
entorn del mapa entre 1990 i 2010 és veritablement impressionant. Aquest clima de reflexió ha
comportat una gran quantitat de treballs a nivell acadèmic, professional, artístic, expositiu,
reivindicatiu, i fins i tot personal sobre el mapa, que entre moltes altres coses està resultant en
una redefinició contínua de què constitueix un mapa i, sobretot, què pot fer el mapa.
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Des del món de les ciències socials s’ha fet una contribució sòlida a nivell teòric, mentre que
des del món de l’arquitectura s’ha fet una contribució significativa a nivell pràctic. Manca
però un travat entre teoria i pràctica al qual aquesta tesi pretén contribuir.
El treball plantejat en aquesta tesi busca enriquir un debat molt vigent a partir d’estudiar de
manera focalitzada els usos—tant instrumentals com especulatius—del mapa en el projecte
arquitectònic: allò que anomenem cartografia operativa.
La originalitat del treball, si s’escau, ve donada per construir, sobre un cos teòric general de
cartografia crítica, una recerca especialitzada en el camp del Projecte Arquitectònic destinada a identificar diferents modes d’operativitat entre el mapa i el projecte.
La decisió de redactar aquesta tesi en llengua catalana enlloc de fer-ho en llengua anglesa,
que és la dominant en l’àmbit d’estudi escollit, respon a la voluntat de promoure el català
com a llengua de cultura i recerca. L’esforç de traducció al català de totes les cites es justifica
per posar a l’abast, de manera ordenada, alguns dels textos més significatius del camp de
recerca escollit. L’autor vol fer constar de manera explícita el complet suport que els seus
directors de tesi han mostrat en tot moment a aquesta decisió, actitud que palesa el rigor
inteŀlectual i l’amplitud de mires de Jaime Coll i especialment d’Iñaki Ábalos.0
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Antecedents i fonaments de la recerca
L’autor se sent ben acompanyat en el seu viatge de recerca, començat ja fa molts anys. Molts
mestres han anat marcant camins que hem resseguit parcialment, igual com ells en el seu
moment ho feren. Simultàniament, també creiem estar fent una contribució a la disciplina
de l’arquitectura i a la cultura en general. Aquesta tesi no es planteja com un tràmit acadèmic sinó com una genuïna recerca sobre una qüestió que té, avui en dia, una gran rellevància. Ens interessa entendre el perquè de la vigència del mapa en el pensament i les arts,
i especialment explorar i fer proliferar la vitalitat de la parella mapa-projecte en l’arquitectura contemporània.
Valoració dels textos fonamentals existents sobre el tema d’estudi
El tema de recerca enfocat tal i com pretenem està a cavall de dos camps del saber principals: la cartografia i l’arquitectura. Tenint en compte el fet que aquestes són disciplines poroses i amb un alt grau d’afecció per part d’altres àrees del saber i la praxi, és comprensible
que els textos fonamentals existents entorn del tema “cartografia operativa en el projecte
arquitectònic” englobin un ventall ampli que va des de la filosofia fins l’art, passant per la
lingüística, la semiologia, la iconologia, la filosofia de la història, la sociologia, l’activisme
sociopolític, la geografia, la representació gràfica, la crítica arquitectònica, l’estètica, etc.
Per començar a centrar l’àmbit de recerca, de l’enorme volum de literatura especialitzada
que anirem desgranant al llarg del treball, hem escollit com a textos fonamentals alguns
d’aquells que s’aproximen d’una manera més clara a l’angulació interdisciplinària que la
tesi proposa—teoria crítica de la cartografia i praxi arquitectònica. Els textos referits i valorats representen els dos punts de vista principals inclosos en aquesta tesi: el de l’acadèmic
interessat en el travat sociocultural del mapa (Harley, Turnbull, Wood); i el de l’arquitecte
interessat en les possibilitats operatives del mapa (Allen, Ábalos, Corner). L’article de Stan
Allen, “Mapping the Unmappable: On Notation”, escrit l’any 1989, no es desenvolupa aquí
ja que és tractat en detall en el cos de la tesi (§Projecció, notació i cartografia).
Ábalos, Iñaki. “La Belleza Termodinámica. Aplicación en el centro de Madrid”.
Campos Prototipológicos Termodinámicos. Ed. Renata Sentkiewicz. Madrid : Colección de Textos Académicos ETSAM-UPM, 2011.
L’article d’Ábalos és rellevant pel plantejament metodològic que proposa per un curs de
Projectes Arquitectònics del Laboratorio de Técnicas y Paisajes Contemporáneos a l’escola
d’arquitectura de Madrid. Deixant momentàniament de banda la conceptualització del ‘gir
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termodinàmic’ sobre el qual Ábalos basa la seva reflexió, és molt interessant l’ús ampliat de
tècniques cartogràfiques que l’article proposa, especialment perquè fa esment explícit de les
possibilitats operatives entre mapa i projecte: “aquesta nova cartografia permet identificar
oportunitats [...] modifica les formes rutinàries d’entendre [la ciutat] i permet construir sèries d’accions i estratègies de transformació”. Val a dir que el text d’Ábalos és representatiu
d’una sèrie molt interessant de treballs realitzats sobretot a les escoles d’arquitectura europees i nord-americanes. Per manca d’espai només citarem un excel·lent exemple proper: el
recull de treballs d’Aula de Projectes de Final de Carrera dirigits per Jaime Coll i Cristina
Jover i publicats sota l’explícit títol Proceso y Proyecto. La representación del lugar, el trasiego
y las relaciones del programa como puntos de partida en la generación del proyecto.
Corner, James. “The Agency of Mapping: Speculation, Critique and Invention”.
Mappings. Ed. Denis Cosgrove. London: Reaktion Books, 1999. 213-252.
El text de James Corner és especialment rellevant per l’objecte de la present tesi, ja que és un
dels pocs treballs que, de manera molt enfocada, estudia la potencialitat operativa del mapa
en el marc de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge. El fet que el propi Corner sigui un
arquitecte que treballa en l’àmbit professional, i per tant entengui les problemàtiques específiques del projecte arquitectònic fa la seva aportació encara més interessant, ja que la seva
voluntat és ampliar els camps de la praxi. Cal no oblidar que tot el volum de Cosgrove—en
el qual apareix el text de Corner—és una referència important, en el sentit que representa
un dels intents més reeixits d’ampliar el camp de reflexió sobre el mapa més enllà de tecnicismes de la disciplina cartogràfica. El volum de Cosgrove explora els canvis de sentit que
el mapa com a document i les pràctiques cartogràfiques (maps and mapping) han sofert al
llarg de la seva història, concentrant-se en com el mapa ha contribuït a formar els modes
moderns de veure i conèixer.
Harley, John Brian. The New Natures of Maps. Essays in the History of Cartography. Ed. Paul Laxton. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2001.
Harley podria rebre el títol de pare de la cartografia crítica. Aquest llibre pòstum recull la
major part dels articles més significatius que Harley va escriure durant el prolífic quadrienni 1988-1991. En aquests textos l’autor proposa una subversió del model cartogràfic positivista. L’interès del mapa no rau en el seu valor mimètic sinó com a simulacre que exerceix
una influència social i política profunda: “la paradoxa cartogràfica definitiva: el mapa no és
el territori malgrat que sovint el precedeix, i fins i tot esdevé el territori.” En particular tres
articles són especialment rellevants per entendre el marc conceptual d’aquesta proposta de

27

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

tesi: “Maps, Knowledge, and Power” (51-82); “Deconstructing the Map” (149-168); i finalment “Can There Be a Cartographic Ethics?” (197-208).
Turnbull, David. Maps are Territories. Science is an Atlas. Chicago : The University of Chicago Press, 1993.
El llibre de Turnbull és rellevant en el marc de la present tesi per dues raons. En primer lloc
per la seva lectura diacrònica i poliètnica del mapa. En segon lloc per centrar l’atenció en els
aspectes més epistemològics de la cartografia: com coneixem el món a través del mapa. Des
d’una perspectiva global i fugint de l’etnocentrisme imperant en la major part de treballs
sobre el mapa, Turnbull exposa exemples concrets de mapes de llocs i temps molt apartats
entre si per posar de manifest qüestions de percepció i cognició de l’entorn. És interessant
la seva associació entre mapa i teoria, que articula el conjunt del material presentat al llarg
del llibre. Mapes i teories s’entenen bàsicament com sistemes oberts de connectivitat que
ordenen provisionalment el món des de lògiques convencionals, indexals, selectives, i embegudes en entorns socio-culturals específics: “En última instància, els mapes i les teories
adquireixen el seu poder i la seva utilitat a través d’establir connexions i permetre connexions inesperades.”
Wood, Denis. Rethinking the Power of Maps. New York : The Guilford Press,
2010. Print.
Denis Wood és un dels teòrics més actius en el camp de la cartografia crítica. En certa mesura agafa el testimoni de Brian Harley per dur-lo més enllà, especialment tenint en compte
les qüestions tant instrumentals com conceptuals que l’adveniment de les noves tecnologies
posen sobre la taula. Wood treballa bàsicament en el projecte d’evidenciar el poder inherent
en els mapes i dels mapes: “Poder és una mesura de treball. I això és el que els mapes fan:
treballar.” Aquest projecte té un triple vessant: en primer lloc aprofundir en la comprensió
de com funciona el mapa com a sistema de signes i xarxa de codis, basant-se sobre els treballs d’Arthur Robinson i els molt diversos estudis existents al respecte a partir de la Segona
Guerra Mundial; en segon lloc posar de manifest el caràcter radicalment polític dels mapes
pretesament neutres o merament descriptius, en la línia de Harley—a qui significativament
dedica el llibre; i en tercer lloc exposant i proposant usos de counter-mapping amb l’objectiu d’alliberar els mapes del seu encara habitual ús al servei del que ell anomena “la tirania
de l’estat”. En el fons del projecte de Wood hi ha la comprensió del mapa com a generador,
comunicador, i executor de posicions de poder.
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Vinculació de l’autor amb el tema
L’autor ha estat treballant ininterrompudament sobre el tema de tesi des de fa més de quinze anys. Els formats de treball han estat molt variats : projectes, conferències, seminaris,
ponències, articles, accions, i happenings. La tesi doctoral es planteja com un intent de formalitzar acadèmicament un treball basat en un interès genuí de l’autor, a partir del pòsit
informe de reflexions i experiències realitzades al llarg dels anys.
L’interès pel mapa en relació al projecte arquitectònic va néixer i créixer en el marc acadèmic de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. L’any 1994-95 l’autor va desenvolupar treballs acadèmics i professionals amb Albert Viaplana i Enric Miralles respectivament, sota el mestratge dels quals va anar intuint la potencial riquesa de la parella
projecte-mapa. Aquesta etapa formativa de treballs incipients sobre el tema de tesi va continuar a la Kingston School of Architecture i a l’estudi de Peter Smithson a Londres (199596), i va culminar en el darrer curs de Projectes de l’ETSAB, dirigit per Enric Miralles
(1996-97).
Els seminaris i studios realitzats
a Nova York amb els professors
Keller Easterling, James Corner,
Ed Keller i Stan Allen durant el
Master of Science in Advanced
Architectural Design (Columbia University, 1999-2000) van
resultar especialment fèrtils pel
que fa a desenvolupar el posicionament crític de l’autor respecte
¤ Fig. 2: Eis ten polín, Istanbul. Roger Paez amb Enric Miralles, 1997.

el binomi mapa-projecte.

Com a professor universitari de Projectes Arquitectònics a l’ Escola Tècnica Superior d’Arquitectura La Salle, ELISAVA i altres centres d’ensenyament superior, l’autor ha treballat
des de l’any 2000 en cursos, tallers i seminaris que tracten explícitament el tema objecte
de tesi. Igualment, l’autor ha desenvolupat tasques docents i acadèmiques relacionades directament amb el tema de tesi com a professor, conferenciant o jurat convidat de moltes
universitats europees i americanes.
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A nivell professional, al capdavant d’ AiB estudi d’arquitectes, l’autor ha treballat amb la
operativitat del mapa en diversos projectes tant edificatoris com de planejament, urbanització i paisatge, sotmetent a un continu cercle de retroalimentació la recerca teòrica a la
pràctica projectual.
A banda de desenvolupar treballs arquitectònics en relació amb el mapa en l’entorn acadèmic i professional, l’autor també ha explorat els camins performatius de l’acció, tant com a
membre del Museu Nacional d’Art Portàtil (1996-98); com a arquitecte convidat a l’exposició Arquitectures sense Lloc (Centre d’Art Santa Mònica, 2009); com de manera més personal i sovint menys pública en múltiples derives i happenings realitzats arreu—sobretot per
Europa i els Estats Units d’Amèrica.
Metodologia
Tal i com es dedueix de l’exposició anterior, el nostre l’interès pel tema de tesi duu ja un
llarg recorregut en el moment en el que decidim formalitzar-lo en un treball de recerca
que desemboqui en la redacció d’una tesi doctoral. Si bé, d’entrada, això suposa l’avantatge d’un cert coneixement adquirit, també implica el desavantatge que aquest coneixement
no s’ha construït a base d’una recerca acadèmica formal sinó pels impulsos de projectes
(professionals, acadèmics o personals) concrets desenvolupats sense un pla apriorístic.
Bona part de la feina d’aquesta tesi, especialment en les seves fases inicials, ha estat desbrossar (o més acuradament, esporgar) un terreny ja ocupat per tal de poder destriar les
experiències i els coneixements de major validesa i sobretot per poder construir una ‘visió
de conjunt’.
La metodologia ha estat l’eina principal a través de la qual hem anat bastint aquesta
visió de conjunt que ha permès explorar el tems de tesi de manera angulada, dirigida i
acotada.
La metodologia emprada, però, no ha estat una sola, sinó que hem utilitzat quatre aproximacions metodològiques diferenciades que han acabat constituint les quatre parts principals en les que s’estructura la tesi. Aquestes aproximacions es presenten per separat per mor
de claredat expositiva, malgrat que es van anar fent de manera simultània, i només en la
redacció final van acabar coincidint amb les quatre parts principals de la tesi.
En primer lloc hem estudiat en profunditat les arrels de la cartografia com a disciplina i
pràctica crítico-projectiva, més enllà dels models representatius habituals. Per tal d’acomplir aquesta tasca, hem fet una extensa recerca bibliogràfica per anar bastint l’edifici de la
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literatura acadèmica especialitzada, seguint les pautes metodològiques ja clàssiques d’Umberto Eco.1 Això ha permès anar omplint les llacunes del nostre coneixement inicial, que
s’ha demostrat al llarg dels anys de recerca i redacció, francament pobre i sobretot excessivament parcial. Aquesta metodologia ha permès anar adquirint el necessari rigor acadèmic
en el discurs de la tesi i ha acabat conformant especialment la segona part, “Un mapa del
mapa”.
En segon lloc hem fet un buidat sistemàtic de projectes arquitectònics que mobilitzen la
operativitat del mapa en algun sentit. Poc després d’iniciar aquesta tasca ens vam adonar
de la necessitat d’acotar cronològicament el període de recerca, cosa que vam poder fer
només a partir del coneixement adquirit, és a dir, l’àmbit temporal 1982-2012 no respon a
un criteri apriorístic sinó que recull una observació d’arrel inductiva feta a base d’estudiar
molts casos particulars. Un cop definit amb claredat el període de recerca, vam continuar
amb la tasca de buidat de manera el més detallada possible, cosa que ens va permetre trobar
una gran quantitat de casos desconeguts per nosaltres fins aleshores. El nombre de casos
estudiats i documentats supera els 500, dels quals se’n van acabar escollint només els 25 que
es desenvolupen en els darrers dos capítols de la quarta part de la tesi. Aquesta metodologia
inductiva es va aplicar igualment a la conceptualització dels àmbits i dels modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic, i ha acabat conformant la quarta part de la
tesi, “Operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic”.
En tercer lloc hem recollit i documentat una gran quantitat de mapes de totes les èpoques i
de totes les temàtiques—excepte l’explícitament arquitectònica, ja tractada al punt anterior.
Aquesta recerca ha estat, necessàriament a causa de la gran quantitat de mapes disponibles,
menys sistemàtica que l’anterior. Els criteris de recerca i selecció han estat els mapes que
mostren aspectes especialment interessants en el sentit d’obrir les expectatives d’allò que
pot “representar” un mapa. A nivell instrumental, es va configurar una aplicació informàtica organitzativa (tipus Evernote) on es van anar abocant totes les referències potencialment
interessants, etiquetant-les segons grups o tendències que s’anaven posant en evidència a
mesura que la recerca avançava. A partir de racionalitzar i organitzar els diferents tags en
grups relacionats van anar apareixent els set pols conceptuals que conformen la tercera part
de la tesi, “Atles eidètic: vers un imaginari cartogràfic”.
En darrer lloc, a partir d’aquestes metodologies i de les parts del treball que s’anaven gestant, hem fet una tasca de redacció buscant la màxima cohesivitat del treball de tesi, tot i
mantenint els diferents tons que caracteritzen cada part: especulatiu a la primera, expositiu
a la segona, evocatiu a la tercera i demostratiu a la quarta i última part. Tots quatre tons, en
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qualsevol cas, conserven sempre l’angulació propositiva, pragmàtica i operativa a la qual ens
hem referit al capítol anterior i que ha guiat el conjunt d’aquesta tesi.
Introducció als capítols de la tesi
Aquesta tesi doctoral consta de la Introducció, quatre parts que formen el cos de la tesi, les
Conclusions, la Bibliografia citada i les Referències a les imatges utilitzades. Les quatre parts
en què s’estructura el gruix de la tesi responen a quatre aproximacions clarament diferenciades a l’objecte de recerca.
La primera part, “Cartografia operativa”, acota el concepte principal de la tesi i el desenvolupa àmpliament, per tal de centrar clarament i des de l’inici la noció de ‘cartografia
operativa’—que és el focus de la recerca i el tema que s’anirà desgranant al llarg de tota
la tesi. Es tracta d’una part bàsicament teòrica i especulativa, amb un fort component
de posicionament personal per part de l’autor. Consta de quatre capítols. “Acotació conceptual” defineix el concepte de cartografia operativa i el presenta com l’arrel de la tesi.
Exposa la originalitat del concepte ensems que desenvolupa un estat de l’art que recull els
autors que han treballat prèviament en la relació operativa entre mapa i projecte arquitectònic. “Mapes operatius i pràctiques diagramàtiques” analitza el mapa des de l’òptica
de la operativitat, tot ressaltant-ne les característiques pròpies que el distingeixen del diagrama i d’altres sistemes gràfics de comunicació/coneixement. “Positivitat, expressivitat
i operativitat” explora els tres nivells diferenciats des dels quals el mapa treballa, o el que
és el mateix, els tres àmbits del saber que articula. Finalment, “El mapa com a sistema de
mediació” desenvolupa la idea del mapa com a un dels sistemes de mediació entre projectista i projecte.
La segona part, “Un mapa del mapa”, cartografia el terreny del mapa desenvolupant la
cartografia com un saber i una praxi situada històricament i sotmesa a contínues redefinicions—senyal del caràcter problemàtic del mapa que no es deixa reduir a una definició
única i simple. Es tracta d’una part fonamentalment teòrica, basada en un extens treball
bibliogràfic en les àrees de les ciències socials, la filosofia i l’art. És la part de caràcter més
expositiu i menys propositiu de la tesi. Consta de set capítols. “L’especificitat del mapa” situa el mapa històricament i ressegueix diverses definicions de mapa al llarg de la història,
fent especial atenció a les redefinicions contemporànies del mapa. “Una definició de treball
del mapa” proposa una definició funcional del mapa i l’amplia centrant-se en aspectes
estructurals (‘de què es compon un mapa?’), processuals (‘com es construeix un mapa?’),
i performatius (‘què fa un mapa?’). “La qüestió de la realitat” aborda la qüestió de la reali32
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tat que el mapa suposadament reprodueix des d’una perspectiva filosòfica, i fonamenta el
posicionament constructivista de l’autor. “Cartografia positivista” presenta el model positivista de la cartografia i n’analitza els principals pols conceptuals que històricament han
anat orientant-lo. “Cartografia crítica” exposa la resposta crítica al model positivista que
va iniciar una revisió profunda de la cartografia i de les pràctiques crítiques que se’n deriven. “Cartografia post-representacional” desenvolupa les darreres contribucions teòriques
que entenen la cartografia més enllà del paradigma representacional i l’obren als horitzons
de la performativitat i l’agència. Finalment, “Potencialitat crítica del mapa” presenta la
capacitat del mapa per esdevenir una pràctica crítica—que és una hipòtesi de partida del
treball de tesi.
La tercera part, “Atles eidètic: vers un imaginari cartogràfic”, planteja una constel·lació de
conceptes derivats d’una aproximació crítica a la cartografia amb la intenció d’ampliar les
maneres d’entendre i sobretot les maneres d’operar amb i a través de mapes. Es tracta d’una
part altament propositiva i amb una forta component gràfica, que desenvolupa set pols conceptuals a través de cinquanta mapes provinents de disciplines diferents de l’arquitectura.
Consta de set capítols, cadascun dels quals desenvolupa un dels set pols conceptuals que
articulen una visió i un ús crític de la cartografia. “Apropiació” exposa la capacitat del mapa
per a construir la realitat a través del gest de reclamar-la. “Mesura” tracta sobre els límits
de conèixer la realitat amidant. “Narrativa” posa de manifest la qualitat del mapa com a
text. “Geograma” tracta sobre l’articulació cartogràfica de la relació entre terra i inscripció.
“Dynamis” tracta sobre la incorporació del vector temporal en el mapa. “Llacuna” tracta
sobre les activacions cartogràfiques de l’espai buit. Finalment, “Fuga” es refereix a la qualitat proliferant del mapa que el fa ser capaç d’anar més enllà dels modes de representació
dominants.
La quarta part, “Operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic”, desenvolupa en detall la relació entre mapa i projecte, i proposa una taxonomia dels usos operatius del mapa
en el projecte arquitectònic que han estat assajats durant els darrers trenta anys. Es tracta
d’una part fonamentalment propositiva, basada sobretot en casos d’estudi pràctic que serveixen per explorar la riquesa de les relacions operatives entre mapa i projecte així com
per comprovar la solidesa de la taxonomia proposada. Consta de quatre capítols. “Acotació
cronològica de l’àmbit de recerca” defensa la delimitació del període 1982-2012 com a àmbit
principal de recerca sobre la operativitat cartogràfica al projecte arquitectònic. “Pioners en
la integració del mapa al projecte arquitectònic” exposa tres arquitectes amb carreres anteriors a 1982 que van preparar el camí per l’explosió dels usos operatius dels mapes en l’ar33
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quitectura contemporània. “Àmbits d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic”
desenvolupa, a partir d’un cas d’estudi, els tres nivells en els quals la operativitat del mapa
és aplicable al projecte d’arquitectura: la conceptualització, la resolució i la comunicació. Finalment, el darrer capítol, i el més extens, ”Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte
arquitectònic”, proposa una taxonomia de les diferents maneres a través de les quals mapa
i projecte entren en una relació operativa: visions, construccions, protocols i instruments.
Aquests quatre modes bàsics són explorats i il·lustrats a través de vint-i-quatre projectes
d’arquitectura, urbanisme i paisatge, que aporten un alt grau de concreció al marc conceptual prèviament desenvolupat.

Notes
0

Diem especialment en tant que al no ser
catalanoparlant, Ábalos ha hagut de posar un
esforç addicional en la direcció d’aquesta tesi,
esforç que l’honora i que des d’aquí volem agraïr-li
públicament.
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¤ Fig. 3: Esbós preliminar per The visual form of Boston, as seen in the field (Kevin Lynch, circa 1957).
¤ Fig. 4: The Naked City (Guy-Eugène Debord, 1957).
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Acotació conceptual
Dos mapes
Aquestes dues imatges són mapes. Es tracta de mapes que, malgrat les seves diferències
evidents, comparteixen similituds profundes. De fet, les semblances són molt més significatives que les diferències, i el que és més important en el marc d’aquesta tesi, les característiques que ambdós mapes comparteixen apunten als punts fonamentals del que anomenem
cartografia operativa.
El primer és un mapa cognitiu de Boston fet per Kevin Lynch. El segon és un mapa psicogeogràfic de París publicat per Guy Debord. Es tracta en ambdós casos de mapes que durant
generacions han inspirat i exercit una profunda influència en el món de l’arquitectura, l’urbanisme, les ciències socials, l’activisme polític i l’art. La raó de la seva influència cal buscar-la, d’una banda, en el fet que són mapes que donen una nova visió de la realitat, i, d’altra
banda, que són mapes que permeten imaginar noves modalitats d’acció per transformar la
realitat cartografiada.
El mapa de Kevin Lynch és un esbós preliminar, fet entorn de 1957, del mapa que té per
títol “The visual form of Boston, as seen in the field”, inclòs en el llibre The Image of the
City, publicat l’any 1960—malgrat que la primera versió d’aquest mapa data del 17 de
Juliol de 1955.2 El llibre de Kevin Lynch és el producte del projecte de recerca del MIT
“The Perceptual Form of The City”, realitzat entre 1954 i 1959 pel propi Lynch i György
Kepes.3 Aquesta recerca—un estudi seminal sobre mapes mentals i cartografies cognitives— estudia les percepcions humanes del paisatge urbà i suggereix que aquestes percepcions haurien d’influir en la manera com es projecten les ciutats. Prenent les ciutats de
Boston, Jersey i Los Angeles com a casos d’estudi, Lynch i Kepes van entrevistar una gran
quantitat de ciutadans i van generar una llarga sèrie de cartografies orientades a entendre
la manera com els habitants percebien la ciutat. Les cartografies de Lynch codifiquen la
imageability de la ciutat—és a dir, la capacitat d’un entorn urbà per ser llegit, reconegut, interpretat, experimentat i cartografiat mentalment.4 L’objectiu explícit de Lynch és
aconseguir entendre les maneres a través de les quals la gent percep l’entorn urbà per tal
de renovar tant els criteris com els instruments de planejament de les ciutats. El mapa
“The visual form of Boston, as seen in the field” registra les trajectòries, límits, districtes,
nodes i referents, que són els principals elements físics i perceptibles a través dels quals
els habitants es composen la imatge mental de la ciutat. Aquest mapa és la conclusió de
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moltes cartografies perceptuals parcials, i fa parella amb un mapa complementari titulat
“Problems of the Boston image” que registra les discontinuïtats, ambigüetats, límits borrosos i àrees desdibuixades que dificulten la legibilitat urbana.
El mapa de Guy Debord té per títol “The Naked City: Illustration de l’hypothèse des plaques
tournantes en psychogéographie” i va ser imprès a Dinamarca l’any 1957 per Permild & Rosengreen.5 “The Naked City” va aparèixer tot just després del primer mapa psicogeogràfic
de Debord, conegut com “Discours sur les passions de l’amour”, editat pel MIBI (Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste) i imprès també per Permild & Rosengreen. Posteriorment, “The Naked City” va ser inclòs en el llibre d’ Asger Jorn Pour la forme,
publicat per la Internacional situacionista l’any 1958. El mapa pren el títol d’una película
de Jules Dassin de 1948, que el manlleva del llibre publicat l’any 1945 pel fotògraf Arthur
‘Weegee’ Fellig on mostra la ciutat de Nova York a través d’escenes de la intensa vida que
anima els seus carrers. El mapa de Debord és fruit de la deriva, un mode de coneixement
experimental de la ciutat proposat pels situacionistes. Segons Debord, el concepte de la
deriva està indissolublement lligat a dues qüestions: en primer lloc al reconeixement de la
naturalesa psicogeogràfica de la ciutat; i en segon lloc, a l’afirmació d’un comportament
lúdic i constructiu.6 “The Naked City” és un mapa que registra el ‘relleu psicogeogràfic’ del
centre de París, indicant les diferents unitats d’ambient, els pendents psicogeogràfics que
les relacionen, i els punts singulars o plaques tournantes que comuniquen diverses unitats
d’ambient. Per la seva realització, Debord utilitza el mètode del détournement, retallant els
mapes de la guia Taride de París per després reconfigurar-los en funció de l’experiència
directa sobre la ciutat adquirida a partir de múltiples derives.
Tal i com dèiem al principi, les semblances entre els mapes de Lynch i Debord són profundes. Ambdós són de la mateixa època, el seu objecte és la ciutat, el seu focus és la
percepció. Tant Lynch com Debord recorren al mapa perquè és el document que més pot
acostar-se a documentar percepcions subjectives de manera que es converteixin en un
coneixement transmissible intersubjectivament. Ambdós mapes registren la morfologia
urbana en relació a la percepció de l’habitant. Ambdós mapes deshomogeneïtzen l’espai
urbà, revelant àrees d’intensitat, vectors de translació i nodes de referència a nivell de
l’ús de la ciutat. Ambdós mapes cartografien les connexions i els àmbits percebuts, però
també les obstruccions, els culs-de-sac i els límits. Finalment, també exposen la impossibilitat de fixar de manera absoluta i definitiva la representació de l’entorn urbà. A més
d’un coneixement positiu sobre la ciutat, tant Lynch com Debord també cartografien el
dubte, que es converteix en instrumental: en ambdós casos el mapa ja no només parla de
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certeses sinó que ho fa, amb la mateixa intensitat, d’incerteses. En definitiva, els mapes
de Lynch i Debord són documents que amplien i enriqueixen el coneixement de la realitat
tot i evitant caure en el parany de la cartografia convencional: naturalitzar la versió de la
realitat que el mapa vehicula.
Tant Lynch com Debord es veuen forçats a desenvolupar els seus mapes perquè no disposen
de cap altre mecanisme adient per registrar els aspectes de la realitat urbana en els quals
estan interessats: les anàlisis morfològiques de l’escola funcionalista no satisfan l’afany de
Lynch per comprendre la forma urbana des d’una lògica perceptual que ajudi a regenerar
els objectius i mètodes del projecte urbà de la post-guerra; 7 com tampoc les metagrafies
lletristes satisfan els anhels de Debord per desenvolupar tècniques que superin visions urbanes estrictament evocatives i ajudin a construir els instruments operatius de l’urbanisme
unitari situacionista.8
Tanmateix, en tant que construccions cartogràfiques innovadores, ambdós mapes es veuen obligats a generar nous conceptes per descriure la realitat urbana. Tant Lynch com
Debord elaboren noves nomenclatures que incoporen en les llegendes, títols i textos que
acompanyen els seus mapes. Segons Lynch les imatges mentals que ens fem de les ciutats
estan composades sobretot per trajectòries, límits, districtes, nodes i referents.9 Aquestes
categories mentals faciliten la legibilitat urbana i per tant el reconeixement dels espais
de la ciutat i la seva plena apropiació com a lloc de vida. Segons Debord, a nivell perceptiu la ciutat està formada per unitats d’ambient diferenciades que es relacionen entre si
a través d’una topografia psicogeogràfica formada per pendents psicogeogràfics i límits
ambientals.10 Algunes unitats d’ambient o part d’elles funcionen com a plaques giratòries
que comuniquen amb diverses unitats d’ambient i esdevenen punts singulars en el teixit
experiencial urbà.
Significativament, tant el mapa de Lynch com el de Debord posen de manifest una realitat
urbana basada en l’experiència directa de la ciutat a partir de lògiques performatives. La
imatge mental de la ciutat es defineix molt més per les diferents maneres d’utilitzar la ciutat
com a àmbit de vida que no pas per l’abstracció cartogràfica convencional. Els mapes convencionals mostren les contigüitats urbanes definides de forma abstracta per distància mètrica en planta, mentre que el mapa cognitiu de Lynch i el mapa psicogeogràfic de Debord
mostren les contigüitats urbanes definides de forma experiencial. Ambdós mapes superen
la representació de la ciutat en termes estrictament geogràfics i proposen representacions
urbanes que realcen la importància de la percepció holística com a mode d’accés a la realitat
urbana.
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Però, tal i com comentàvem més amunt, més enllà de les semblances explícites entre els
mapes de Lynch i Debord que hem apuntat fins aquí, allò que és realment significatiu en el
marc del present treball és el fet que ambdós mapes ens introdueixen de ple en els aspectes
fonamentals del que en aquesta tesi conceptualitzem com a cartografia operativa.
»» Els documents de Lynch i Debord són, en primer lloc, mapes i en segon lloc, mapes
operatius. Són mapes perquè són sistemes gràfics generats en fricció amb la realitat,
són documents que registren elements, conceptes, condicions, processos o esdeveniments concrets i en faciliten un coneixement espacial. Són mapes operatius perquè
amplien el camp del real i en promouen la transformació.
»» La operativitat dels mapes de Lynch i Debord és present tant en el procés de construcció del mapa, com en els usos pels quals el mapa es mobilitza un cop elaborat. D’una
banda, la construcció d’ambdós mapes implica una experiència nova sobre la ciutat
existent, de manera que el mapa acaba construint de manera concreta aquesta mirada
transformadora sobre l’entorn urbà. Aquests mapes són, simultàniament, el punt de
partida i el corol·lari d’una nova visió sobre la realitat urbana—el marc conceptual i el
registre d’una visió alternativa d’una realitat existent. D’altra banda, un cop els mapes
existeixen en tant que documents, tenen una enorme influència—tan directa com indirecta—en múltiples processos de transformació de la realitat cartografiada.
»» Els mapes de Lynch i Debord assumeixen la condició de constructe cultural de tota
cartografia. Ambdós mapes no reclamen objectivitats absolutes perquè entenen que
els mapes no són simples representacions sinó sistemes de proposicions sobre la realitat.
No reprodueixen neutralment la realitat sinó que la construeixen. La realitat urbana
de Boston i París no és representable de manera neutra i objectiva—tot mapa és una
construcció de la realitat des d’uns valors específics i des d’uns interessos concrets,
siguin explícits o implícits. Els mapes de Lynch i Debord no se n’amaguen sinó que extreuen bona part de la seva força precisament de posar de manifest els interessos que
animen la construcció del sistema de proposicions que és el mapa. Ambdós mapes són
generatius i no merament descriptius: construeixen la realitat de manera concreta.
»» Els mapes de Lynch i Debord són alhora hermenèutics i projectius: descriuen una versió del món i alhora n’inventen de noves. D’una banda interpreten la realitat a través
del registre d’una sèrie d’aspectes concrets, mentre que d’altra banda es postulen com
a documents anticipatoris que emmarquen horitzons de transformació de la realitat i
convoquen a l’acció: els mapes cognitius de Lynch per millorar el planejament de les
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ciutats americanes; i els mapes psicogeogràfics de Debord per promoure la reclamació
de l’espai urbà com a espai de vida. A través de la descripció específica de certs trets
de la ciutat, ambdós mapes revelen aspectes ocults de la realitat urbana i despleguen
potencials que hi éren virtualment presents.
»» Els mapes de Lynch i Debord són sistemes de mediació. Són documents que protocolitzen la realitat des d’un cert punt de vista, construint un sistema que media entre
projectista i projecte. Ambdós mapes es constitueixen com a intermediaris abstractes
capaços no només de llegir aspectes determinats de la realitat sinó d’informar decisions de projecte—arquitectònic en el cas de Lynch, polític en el cas de Debord. En
aquest sentit, ambdós mapes ofereixen alternatives al projecte entès com a composició, generant un filtre intersubjectiu que permet establir vincles entre els diversos
agents implicats, així com establir un sistema de mediació entre els diversos nivells de
realitat objectiva i de voluntats subjectives.
»» Finalment, els mapes de Lynch i Debord són agents transformadors de la realitat que
faciliten i promouen el canvi. Una de les qüestions fonamentals que aquests dos mapes evidencien és la impossibilitat d’entendre el projecte en termes d’anàlisi (passiva
i objectiva) més proposta (activa i subjectiva). Ambdós mapes són documents tan interpretatius i representatius com generatius i projectius. La seva qualitat activa no es
limita a construir noves imatges d’allò existent, sinó que més enllà d’ampliar la nostra
comprensió de la realitat, ambdós mapes en promouen la transformació—noves visions de la realitat reclamen noves transformacions de la realitat. Tal i com demostra la
influència que “The visual form of Boston, as seen in the field” i “The Naked City” han
tingut i encara avui tenen, els mapes són agents operatius d’una importància cabdal
en la construcció de l’entorn contemporani.
En definitiva, els dos mapes de Lynch i Debord il·lustren les tres característiques bàsiques de
la operativitat cartogràfica, que és el concepte central d’aquesta tesi, i que podem resumir
així:
»» El mapa com a construcció cultural i no pas representació neutra de la realitat.
»» El mapa com a mecanisme revelador i actualitzador de potencials existents.
»» El mapa com a tècnica d’ampliació de la realitat i de transformació de l’entorn vital
dels homes.
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L’arrel de la tesi
El concepte de cartografia operativa és el pal de paller de la tesi, la idea bàsica que n’estructura el contingut i li dóna el sentit principal. És un concepte original en el qual recau bona
part de la originalitat del present treball de recerca. Per tant, comencem pel començament i
abordem tot d’una la pregunta bàsica: què volem dir quan parlem de cartografia operativa?
En la seva definició més immediata possible, la cartografia operativa és la producció i utilització de mapes per ampliar la nostra concepció de la realitat i promoure’n la transformació.
La cartografia és l’art de traçar mapes. Operar és un verb transitiu que significa un principi
d’acció—produir un efecte, acomplir, obrar. Per tant, i malgrat la riquesa de matisos que
anirem descobrint al llarg de la tesi, la noció de cartografia operativa és prou simple: operar
(produir accions) amb i a partir de mapes.
Un interès contemporani, un concepte original
El concepte de cartografia operativa tal i com es desenvolupa en aquesta tesi és, a parer de
l’autor, un concepte original. Utilitzant-lo com a punt de partida, la tesi pretén generar coneixement que permeti fer una relectura de discursos i pràctiques passades i, esperem, obrir
nous camins de recerca futura.
Que el concepte de cartografia operativa sigui original no vol dir, però, que les pràctiques
que articula ho siguin. Tampoc no vol dir que mai no s’hagin plantejat les qüestions de
fons implícites en la idea d’operativitat cartogràfica. Ben al contrari, el debat entorn de la
cartografia és d’una vitalitat i una vigència incontestable: el mapa està al centre d’un debat
contemporani de gran transversalitat. Mai s’havia parlat tant sobre mapes i cartografia com
durant els darrers trenta anys. El mapa ha sortit del seu àmbit disciplinar per convertir-se
en una eina tant d’ordre conceptual com instrumental en molts àmbits del saber i les pràctiques contemporànies—entre les quals destaca l’arquitectura entesa en un sentit ampli.
La originalitat d’aquest treball rau, si s’escau, en la conceptualització proposada, que a través de posar en relació el corpus teòric sobre cartografia de les ciències socials amb el corpus pràctic de l’arquitectura dels darrers trenta anys pretén construir una línia que relligui
pràctiques passades amb pràctiques futures. El present treball busca construir una genealogia, o més ben dit, reconèixer una filiació en el món de l’arquitectura de les pràctiques
que exploren les potencialitats del mapa com a eina de projecte. Són moltes i diverses les
“històries d’amor” entre mapa i projecte, especialment en els darrers trenta anys. Aquesta
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tesi en testimonia la riquesa i vitalitat, mirant de seguir el fil que relaciona aproximacions
ben diferents a l’arquitectura que només comparteixen un interès sobre la operativitat cartogràfica, sense preocupar-se excessivament de buscar fonaments i explicar orígens. Com
sempre en la història del pensament, ens trobem in media res—al mig de les coses. Com
explica Deleuze a propòsit d’allò que l’unia a Foucault, Lyotard o Guattari, “no buscaríem
pas els orígens ni perduts ni eliminats, sinó que prendríem les coses per allí on empenyen,
pel mig”.11 El filòsof francès sempre va defensar la idea que la història del pensament es
reescriu constantment, de manera que la feina d’un autor és, en primer terme, situar-se
respecte aquesta història de genealogies entrecreuades i escollir la seva. La tasca de l’investigador seria, des d’aquest punt de vista, triar els pares i fer-los-hi fills.12 En aquest treball
de recerca, hem assumit en bona part la metodologia deleuziana del ‘discurs indirecte’ que
es basa en situar-se, escollir i redirigir els treballs d’altres autors, construint una veu pròpia
radicalment entrelligada amb una determinada història del pensament.13
La clau, com va dir Nietzsche, és que els pensadors sempre estan, per dir-ho
d’alguna manera, disparant fletxes en l’aire, i altres pensadors les recullen i les
llencen en una altra direcció.14
Hi ha una quantitat significativa de textos que tracten temes propers i obren el camí per
la conceptualització de la operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic tal i com es
planteja en aquesta tesi. Aquests treballs d’ordre eminentment teòric comencen a formalitzar conceptualment unes pràctiques que apareixen en l’àmbit dels projectes arquitectònics
als 1950s i que prenen una gran rellevància a partir del concurs pel Parc de la Villette de
1982, tal i com s’exposa detalladament més endavant (§Acotació cronològica de l’àmbit de recerca).
Durant els darrers trenta anys, diversos autors han apuntat de manera més o menys explícita a la rellevància de la relació entre mapa i projecte arquitectònic. Sense ànim d’exhaustivitat, i per citar només alguns dels treballs més significatius, cal tenir en compte
“Abstract Mediation and Strategy” (Bernard Tschumi 1987), “Mapping the Unmappable”
(Stan Allen 1989), “Notas para un levantamiento topográfico” (Alejandro Zaera 1994), “La
línea de la costa” (Enric Miralles 1995), “Field Conditions” (Stan Allen 1996), “Ideas como
Estrategias, Proyectos como Mapas” (Manuel Gausa et alt. 1998), “The Agency of Mapping”
(James Corner 1999), “Diagrams of Exteriority” (Peter Eisenman 1999), “Eidetic Operations and New Landscapes” (James Corner 1999), “Programming the Urban Surface” (Alex
Wall 1999), “Cartes” (Marie-Ange Brayer 2000), “Parrando’s Paradox” (Keller Easterling
2002), “Convolutedness” (Ciro Najle 2003), “Una nueva arquitectura del paisaje: metodología operativa” (Iñaki Ábalos 2005), “Moving maps” (Denis Cosgrove 2008), “Beyond the
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Cartographic Anxiety?” (Jeremy Crampton 2010), “Mapas abiertos: Cartografías evolutivas” (Manuel Gausa 2010), i “La Belleza Termodinámica” (Iñaki Ábalos 2011).15
La relació entre mapa i projecte arquitectònic també ha donat lloc a moltes altres contribucions, que malgrat ser menys conegudes són de gran interès en el marc d’aquesta tesi,
com per exemple “El agua siempre escribe en plural” (Yago Conde 1994), “On the Vices of
Traslation: Peter Eisenman and the Continued Inheritance of Mapping Traditions” (Juan
Azulay 1999), “Control Remot” (Juan Elvira 2005), “Creative Mediation” (Sebastián Khourian 2004), “An Art of Instrumentality” (Richard Weller 2006), The Exposed City (Nadia
Amoroso 2010), “Mapscapes” (Jaime Coll 2011), i “Cartografías del lugar” (Manuel Bailo
2013).16 Cal també referir les contribucions de l’autor, recollides al proper paràgraf.
Així doncs, el concepte de cartografia operativa parteix de i desenvolupa críticament una
sèrie de conceptes encunyats durant les tres últimes dècades (1982-2012). Seguint un ordre
cronològic de més antic a més recent, podem trobar punts de contacte entre la cartografia
operativa objecte d’aquesta tesi i conceptes com ara ‘abstract mediation’ (Tschumi), ‘notation
in architecture’ (Allen), ‘topografías materiales’ (Zarea), ‘mapas subjetivos’ (Miralles), ‘topometrías’ (Costa), ‘field conditions’ (Allen), ‘proyectos como mapas’, (Gausa), ‘mapping agency’
(Corner), ‘diagrams of exteriority’ (Eisenman), ‘site plans’ (Easterling), ‘eidetic operations’
(Corner), ‘surface strategies’ (Wall), ‘flatbeds’ (Corner), ‘social cartography’ (Azulay), ‘topomorphies’ (Brayer), ‘convolutedness’ (Najle), ‘creative mediation’ (Khourian), ‘control remoto’ (Elvira), ‘protocolos performativos’ (Ábalos), ‘mapas abiertos’ (Gausa), ’mapscapes’ (Coll) i
‘cartografías termodinámicas’ (Ábalos).17 Això no obstant, pel que fa a una conceptualització
precisa, formal i publicada de la cartografia operativa tal i com l’entenem en aquesta tesi,
el primer cop que ens costa és en l’article de l’autor “Cartografías Operativas y Mapas de
Comportamiento”.18 Posteriorment, el concepte de cartografia operativa ha estat tractat en
una sèrie de publicacions de l’autor, entre les quals voldríem destacar “Cap a una Cartografia
Operativa / Toward an Operative Cartography”, “Derivas Urbanas: la Ciudad Extrañada”,
“Map of the Outside”, i “Mapas Lacunares: Activaciones Cartográficas del Espacio Vacío”.19
En les referències anteriors s’han obviat autors fonamentals per l’emmarcament conceptual
de la cartografia operativa però que no han treballat tan explícitament sobre la relació entre
mapa i projecte arquitectònic, com Reyner Banham, William Bunge, Michel de Certeau,
Martin Dodge, Franco Farinelli, John Harley, David Harvey, Christian Jacob, Fredric Jameson, Rob Kitchin, Bruno Latour, Chris Perkins, John Pickles, David Turnbull o Denis
Wood, entre altres. Les seves contribucions són recollides al llarg de la segona part de la tesi,
que busca fer ‘un mapa del mapa’.
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Cartografia operativa i projecte arquitectònic
A l’arrel del concepte de cartografia operativa hi ha la convicció que el mapa com a document i la cartografia com a pràctica produeixen realitat i no es limiten a reproduir-la. Tal i
com apuntàvem al principi (§Dos mapes), la cartografia és una eina projectiva. Els mapes no
informen sinó que proposen: més que representacions de la realitat, són sistemes de proposicions, entenent com a proposició un argument que afirma o nega l’existència d’alguna
cosa. La cartografia, per tant, és una disciplina propositiva i no pas simplement descriptiva.
La capacitat propostitva de la cartografia és especialment rica en el camp de l’arquitectura
entesa en un sentit ampli. A la Introducció ja hem avançat el caràcter potencialment operatiu de la cartografia en el marc del projecte arquitectònic: a partir de les construccions concretes de la realitat dutes a terme pel mapa, s’obren no només noves concepcions de la realitat cartografiada sinó també noves possibilitats de transformació efectiva de l’entorn. És
en aquest sentit que podem parlar d’operativitat cartogràfica aplicada a l’arquitectura: la
pràctica cartogràfica i el mapa
com a document es postulen com
a eines amb un enorme poder
per afectar els processos de projecte arquitectònic a través dels
quals es transforma l’entorn.
Així doncs, fem servir la locució
‘operativitat cartogràfica en el
projecte arquitectònic’ per referir-nos a la producció i l’ús de
¤ Fig. 5: Mapa del conjunt dels moviments del sector est al llarg
de la Sena, Exposició universal de París 1989. OMA, 1983.

mapes per ampliar la nostra concepció de la realitat i promoure la
seva transformació a través del

projecte d’arquitectura, urbanisme i paisatge. Els mapes s’han utilitzat habitualment com a
documents que representen la realitat d’una manera objectiva i suposadament neutral. Els
mapes, però, no es limiten a representar la realitat sinó que també la construeixen d’una
manera específica. Els mapes activen una selecció limitada de paràmetres que orienten una
perspectiva particular sobre el món. Aquesta orientació de la realitat que és característica
dels mapes obre possibilitats per a la transformació de l’entorn, possibilitats que poden ser
explorades per l’arquitectura i d’altres disciplines. Així doncs, el mapa i el projecte arquitectònic es creuen en una relació complexa i productiva: els mapes i els processos cartogràfics
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esdevenen eines que poden tenir un enorme impacte en els projectes arquitectònics que, al
seu torn, transformen l’entorn. En el context de la disciplina de l’arquitectura, la cartografia
operativa implica l’ús de mapes com a mecanisme de projecte.
La operativitat cartogràfica no està limitada a l’arquitectura però certament troba en ella un
camp especialment fèrtil. Cartografia operativa i projecte arquitectònic es complementen o,
més ben dit, s’animen mútuament en un moviment centrífug que força a anar més enllà—
com el genet i el cavall fan un dispositiu no reductible a les seves parts. Fins i tot, al límit
que exposa Kafka, el dispositiu pot acabar per desaparèixer, convertit en tota una altra cosa:
Si hom fos un indi, sempre a punt, i sobre el cavall galopant, vinclant-se en l’aire,
sempre vibrant damunt el terra retrunyent, fins que pogués deixar anar els esperons, car ja no n’hi hauria, d’esperons, fins que pogués llençar les regnes, car ja
no n’hi hauria tampoc, de regnes, i amb prou penes veiés davant seu tot el camp
com una prada segada arran, ja sense cap ni coll de cavall.20
Entre la cartografia operativa i el projecte arquitectònic (entès en una accepció àmplia que
englobaria el conjunt de les disciplines del projecte espacial: arquitectura, urbanisme i paisatge) hi ha dos vectors de relació que faciliten i promouen relacions creuades: la espacialitat—ambdues treballen en un marc espacial, i la propositivitat—ambdues proposen noves
realitats.
Precisió terminològica
La tria de la parella de mots que forma el concepte central de la tesi respon a una voluntat
clara. Hem escollit el terme ‘cartografia’ perquè és utilitzable simultàniament com a verb
i com a nom, referint-se respectivament a la pràctica de cartografiar i al mapa en tant que
document resultant. Les llengües romàniques no verbalitzen el substantiu ‘mapa’, a diferència del que succeeix en llengua anglesa que parla de mapping. D’altra banda, hem escollit
el terme ‘operativa’ per reforçar la qualitat activa i performativa del mapa per sobre de les
seves qualitats purament representacionals.
Encara que probablement sigui evident, convé deixar ben clar que quan parlem de cartografia operativa ens referim a una operativitat amb un ethos oposat a la ‘crítica operativa’ de
Manfredo Tafuri, i en canvi més proper a la caracterització de ‘dibuix operatiu’ de Bernard
Tschumi.21 Segons l’accepció de Tafuri, la crítica “operativa” seria una anàlisi de la arquitectura i les arts que projecta un determinat programa estètic, poètic o polític del present
cap al passat, i que per tant deforma la història en funció d’uns interessos determinats i
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instrumentalitza el passat per projectar el futur. En Tafuri, per tant, operativitat implica la
manipulació i instrumentalització de la història a partir d’una ideologia. Segons l’accepció
de Tschumi, més immediata i més assimilable als usos comuns del terme ‘operatiu’, operativitat implica agència, capacitat de produir un efecte. Tschumi parla del dibuix operatiu
com a dibuix prescriptiu enlloc de descriptiu, és a dir, entén que la operativitat es basa en
la capacitat d’obrar, d’obrir lloc a noves realitats enlloc de descriure o interpretar realitats
existents. Per Tschumi, el dibuix operatiu s’assimila a un manifest en tant que són “dispositius per pensar i alhora per presentar posicions.” 22 Aquesta accepció del terme ‘operatiu’ és
generalitzada en la seva obra. Entrevistat sobre el projecte del Parc de la Villette, Tschumi
expressa la seva voluntat de fer “diagrames operatius” 23, és a dir treballar a partir de documents que es basin en aplicar un concepte en una situació determinada, és a dir, que forcin
una fricció entre un concepte abstracte i un aspecte particular de la realitat. Per a Tschumi,
els conceptes rectors del projecte arquitectònic han de ser alhora abstractes i operatius:
“si un concepte no es creua amb res relacionat amb la seva implementació—ja siguin els
mitjans mecànics per executar-lo o la lògica de poder—aleshores no és més que fantasia;
esdevé simplement decoratiu.” 24 Val a dir que l’exemple de Tschumi es refereix aquí a mode
il·lustratiu, ja que aquest ús del terme ‘operatiu’, que té una clara filiació en la molt influent
conceptualització de Gilles Deleuze, l’han fet seva bona part de les pràctiques arquitectòniques i artístiques contemporànies.25 La potència fonamental del concepte d’operativitat és
no nega però desplaça el problema de la veritat i del fonament (així com de la ideologia). Ja
l’any 1584, Giordano Bruno es refereix a la idea de la operativitat com a superació de la idea
de veritat en determinats camps del saber:
Moltes vegades [...] i en molts assumptes, fa ser neci i Ignorant parlar de les coses
més d’acord amb la veritat que no d’acord amb l’ocasió [...] Parlar en termes de
veritat allà on no cal fer-ho [...] seria com voler que la mà tingués l’ull, malgrat
que no hagi estat feta per la natura per mirar, sinó per operar i permetre la vista.26
Operatiu, des de Giordano Bruno fins als nostres dies, implica capacitat agent no subsumida per ideologia. Quan parlem d’operativitat ens referim habitualment a les maneres com
es procedeix per tal d’actuar, deixant de banda els marcs ideològics concrets que, malgrat
ser-hi, no són l’objecte principal del debat arquitectònic o artístic. Operativitat, en el sentit
que li dóna Georges Bataille i que recullen Bois i Krauss en el seu influent llibre Formless:
A User’s Guide, es refereix a l’acció en si, sense pretendre reduir-la a una conseqüència d’un
cert posicionament ideològic o conceptual—“una operació, és a dir, ni un tema, ni un subjecte ni un concepte.” 27 En el marc d’aquesta tesi ens interessa la noció d’operativitat per
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poder parlar directament de les accions a través de les quals es projecta l’arquitectura, sense
necessitat de traduir o explicar aquestes accions en termes de posicionaments ideològics o
culturals apriorístics. Tristan Tzara, esgotat dels excessos interpretatius d’alguns surrealistes ho va expressar clarament: “cal llegir les coses textualment”,28 sense haver d’utilitzar les
crosses hermenèutiques del símbol. Joan Miró ens en dóna un exemple admirable:
[Georges Raillard:] Al primer pla, en [la vostra tela] Terre labourée, un dimoni
surt d’una caixa... [Joan Miró:] No és pas un dimoni [...] Per mi, és un llangardaix. [GR:] Un llangardaix que duu un barret punxegut? [JM:] Li he posat aquest
capell. [GR:] Veient això que, fins ara, prenia per un dimoni, el relacionava amb
una figura de la segona Constellation, respecte la qual Adré Breton parla de Pierre le Hérissé—la Bíblia dels nens alemanys—, de la ‘figura’ alada que surt al
Carneval d’Arlequin, de 1925. Volia demanar-vos què significava aquest dimoni.
Mític? Simbòlic? [JM:] Sou vós que heu dit que és un dimoni. Per mi és un llangardaix. 29
Aquesta precisió terminològica pretén aclarir que quan parlem d’operativitat en el concepte
de ’cartografia operativa’, ens referim al caràcter generatiu dels mapes, a la seva capacitat
agent per ampliar l’espectre de la realitat i obrir-se al vertigen del que encara-no-és. Parlem
d’una operativitat possibilitadora, mai reductiva o limitadora—la nostra visió de la cartografia operativa s’alinea amb la “preocupació nietzscheana de reinventar noves possibilitats
de vida” que tan bé van saber expressar pensadors de la talla de Georges Bataille, Michel
Foucault o Gilles Deleuze.30
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Mapes operatius i pràctiques diagramàtiques
Un cop acotat el concepte de cartografia operativa, convé confrontar el mapa amb altres
tipus de documents amb els quals té territoris de coincidència, en concret el calc i el diagrama. Malgrat certes àrees d’aiguabarreig, el mapa es distingeix amb força claredat tant del
calc com del diagrama. Fer l’exercici de resseguir els límits (sempre mòbils) entre aquests
tres tipus de sistemes gràfics pot ajudar a delimitar amb més precisió l’àmbit del mapa com
a document i de la cartografia com a pràctica. Al seu torn, aquesta delimitació ens permetrà
orientar amb molta més claredat el present treball de recerca.
Mapa vs. Calc
La nostra concepció de la operativitat cartogràfica, en definitiva del caràcter generatiu dels
mapes, és deutora de la conceptualització del mapa en la obra de Gilles Deleuze i Félix
Guattari. Cal deixar clar d’entrada que quan Deleuze parla sobre el mapa no s’està referint
únicament al mapa en tant que document cartogràfic convencional, sinó sobretot en tant
que sistema obert capaç de fomentar connexions. El mapa s’associa a un dels principis del
model rizomàtic que Deleuze proposa com a mode de pensament alternatiu que permeti
pensar la multiplicitat sense reduir-la a les taxonomies binàries de les estructures arbòries
del pensament dominant. El rizoma és un mode de coneixement i un model de societat (i
alhora un model descriptiu i epistemològic) en el qual l’organització dels elements no segueix un criteri de subordinació jeràrquica segons un model arborescent, sinó on qualsevol
element pot afectar o influir-ne qualsevol altre. La proposta de Deleuze i Guattari és substituir l’arbre pel mapa.31 Un dels principis del model rizomàtic és el conegut com a ‘principi
cartogràfic o de decalcomania’, en el qual Deleuze i Guattari utilitzen la imatge del mapa
i la oposen al calc. El mapa té entrades múltiples i fomenta connexions, mentre que el calc
fixa un estat de la qüestió concret: “un mapa té múltiples entrades, al contrari del calc, que
sempre retorna ‘al mateix’. Un mapa és un assumpte d’ ‘actuació’ [performance], mentre
que el calc sempre remet a una suposada ‘competència’ [competance].” 32 En la concepció
deleuziana, el mapa té a veure amb un fer, mentre que el calc invoca capacitats, l’un és actiu
i genera mentre l’altre és reactiu i il·lustra.
Si el mapa s’oposa al calc és precisament perquè està totalment orientat cap a una
experimentació en contacte amb el real. El mapa no reprodueix un inconscient sobre si mateix, el construeix. Contribueix a la connexió dels camps [...] en un pla de
consistència. [...] El mapa és obert, capaç de ser connectat en totes les seves dimensions, desmuntable, alterable, susceptible de rebre constantment modificacions.33
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La distinció entre mapa i calc és molt útil en el marc de la nostra tesi, ja que d’entrada situa
el mapa en el terreny de la performativitat i l’agència, lluny de certes visions que situen el
mapa en el marc de la pura representació. El calc, per contra, tradueix l’ordre obert del mapa
i el converteix en una imatge fixa—estabilitza les multiplicitats del mapa organitzant-les a
través d’eixos de significació. La raó per la qual Deleuze advoca per cartografiar i adverteix
del perill de calcar—“feu mapes, no fotos o dibuixos”—, és que el calc és una interpretació i
una reducció del mapa.34 El calc fa visible algun dels ordres mobilitzats pel mapa des d’una
posició específica i un interès concret, però perd la obertura implícita al mapa i per tant tendeix a sobredeterminar: el calc tradueix “el mapa en imatge, [...] i, quan creu reproduir una
altra cosa, ja només es reprodueix a si mateix.” 35 Si el mapa és un instrument de proliferació
i una eina per pensar la multiplicitat del real, el calc seria un instrument d’estabilització i
una eina per reproduir o il·lustrar un aspecte del real.
Però per tal de no caure de nou en el dualisme que el model rizomàtic intenta superar,
cal evitar que la distinció entre el mapa i el calc s’entengui en termes absoluts, categòrics
i moralitzants. Davant d’aquesta qüestió, Deluze i Guattari insisteixen en la necessitat de
reconnectar el calc amb el mapa per tal d’ evitar qualsevol traça de dualisme maniqueu—
“és una qüestió de mètode: cal tornar a posar sempre el calc sobre el mapa ” 36 El mètode és
reconnectar les estructures formalitzades pel calc amb les intensitats activades pel mapa, de
manera que es generi una retroalimentació entre l’estat de flux del mapa i les recuperacions
del calc—expressant-ho en terminologia deleuziana, el calc territorialitza el mapa i el mapa
desterriotrialitza el calc, en un procés de retroalimentació permanent.
La conceptualització deleuziana del mapa és central per aquesta tesi. La nostra incardinació del mapa en relació al projecte arquitectònic manlleva una sèrie de característiques de
l’aproximació deleuziana. En primer lloc la qualitat perfomativa del mapa i la seva capacitat
agent. Més enllà de reproduir la realitat el mapa la construeix: el mapa és generatiu i no pas
il·lustratiu. En segon lloc el mapa com a document obert que fomenta connexions entre elements: el mapa estableix un pla de consistència en el qual tots els elements entren en relació
i s’afecten mútuament, sense passar per estructures jeràrquiques de tipus arborescent que
sempre remeten a un origen. En tercer lloc el caràcter exploratori del mapa, que es postula
com una eina d’ampliació de l’esfera del real. En quart lloc la dinàmica entre mapa i calc,
entre obertura i tancament, entre proliferació i estabilització. La retroalimentació contínua
entre mapa i calc permet pensar en modes de projectació arquitectònica que superin la
metafísica de la presència i evitin l’atzucac conceptual dels orígens. I finalment, qüestió que
és fonamental en la concepció operativa de la cartografia que aquesta tesi defensa, enten50
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dre que el mapa pren tot el seu sentit agent quan es posa en contacte amb la realitat que ell
mateix amplia—el mapa es genera en fricció amb la realitat i alhora en possibilita la transformació.
El model rizomàtic i el concepte de mapa que aquest articula, apunta camins per a la redefinició de la relació entre realitat, representació i subjectivitat en les obres humanes. Si
substituïm el verb ‘escriure’ per ‘projectar’ i el nom ‘llibre’ per ‘projecte’, el text de Deleuze
i Guattari dóna una clau d’enorme validesa per entendre el rol que la cartografia operativa
pot jugar en la redefinició dels objectius i mètodes del projecte arquitectònic:
Ja no hi ha una divisió tripartida entre un camp de la realitat, el món, un camp
de la representació, el [projecte], i un camp subjectiu, l’autor. Més aviat una disposició [agencement] posa en connexió certes multiplicitats preses en cadascun
d’aquests ordres, de manera que un [projecte] no té [...] el seu objecte en el món,
ni el seu subjecte en un o més autors. Ras i curt, ens sembla que mai es [projectarà] prou en el nom d’un defora. El defora no té imatge, ni significació, ni subjectivitat. El [projecte] com una disposició amb el defora, en contra del [projecte]
com a imatge del món.37
Mapa vs. Diagrama
La comprensió del mapa com a dispositiu generador enlloc de descriptiu està íntimament
relacionada amb la noció de diagrama tal i com la planteja Michel Foucault i especialment
tal i com la rep i la desenvolupa el propi Gilles Deleuze. De fet, en la obra de Deleuze el
mapa sovint apareix íntimament relacionat amb el diagrama o fins i tot com a sinònim: “el
diagrama és el mapa, la cartografia’. El diagrama és un tipus concret de mapa que és coextensiu amb el camp social.” 38 Tenint en compte la importància que el diagrama ha pres en
l’àmbit dels projectes arquitectònics dels darrers anys, tant a nivell conceptual com metodològic, és pertinent fer una petita incursió que situi el mapa dins del procés més general
del ‘diagrammatic trend’ que ha dominat una part significativa del panorama arquitectònic
d’avantguarda dels darrers anys. A partir dels 1990s, la tendència diagramàtica ha estat
intensament explorada des de sensibilitats arquitectòniques radicalment diverses, des de
la ‘conceptual’ (Tschumi) fins a la la ‘termodinàmica’ (Ábalos), passant per la ‘crítico-afirmativa’ (Koolhaas), la ‘indexal’ (Eisenman), la ‘paramètrica’ (van Berkel), la ‘pragmàtica’
(Allen), la ‘genètica’ (Chu), la ‘negociadora’ (Bunschoten), la ‘paisatgística’ (Corner), la ‘informacional’ (MVRDV), la ‘social’ (Raumlabor), l’ ‘activista’ (Hackitectura), la ‘maquínica’
(Najle), la ‘performativa’ (FOA) o la ‘etèria’ (Sejima).39
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Hi ha molts estudis aprofundits sobre el pensament diagramàtic a partir de la refundació
conceptual del terme que, inspirat en la obra de Foucault, Peirce i Bacon, en fa Gilles Deleuze. A banda de Deleuze, cal no oblidar d’altres aportacions imprescindibles en la teoria contemporània del diagrama com Jacques Derrida, Gilles Châtelet o François Julien. Aquest
no és el lloc per desenvolupar la qüestió amb l’extensió i el rigor que es mereix—per això
hom pot consultar alguns dels treballs de referència com ara els de Noëlle Batt (Penser par
le diagramme) i Jakub Zdebik (Deleuze and the Diagram).40
Malgrat que en aquí ens centrem en el diagrama en la seva accepció actual, cal tenir en
compte que el concepte de diagrama és complex i el seu sentit ha anat canviant al llarg del
temps. Entendre les mutacions conceptuals que ha anat sofrint ens pot ajudar a entendre la
operativitat del diagrama en la pràctica arquitectònica contemporània.
A l’antiguitat clàssica, el diagrama designava una relació simultània entre una activitat i
una traça—els grecs parlaven de diagrama per “descriure la relació entre el desplaçament
del cranc i la ‘figura’ que es traça a la sorra.” 41 L’etimologia del mot, ‘traçar a través’, implica
alhora traça i acció, grafisme i variació o canvi. Posteriorment, el diagrama es va començar
a utilitzar com a sistema per raonar a partir de representacions visuals, enlloc de fer-ho a
través de mitjans lingüístics. Raimon Llull ja va utilitzar una sèrie de diagrames en la seva
obra Arbre de Filosofia de l’any 1290.42
Els diagrames lul·lians són excepcionals per la seva antiguitat
però sobretot perquè no només
tenen una funció mimètico-explicativa sinó principalment operativa—serveixen per trobar resposta a qualsevol pregunta que
es pugui formular.43 Com escriu
el propi Llull, entenent els seus
diagrames i sabent-los utilitzar,
“poràs atrobar los locs en los
quals poràs atrobar noves cozes,
e respondre a les questions que
hom te farà, e dels secrets de natura conexensa poràs haver.” 44
Seguint la direcció metodològica

¤ Fig. 6: Circular Figura. Raimon Llull, 1290.
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establerta per Llull, que es van estendre per tot Europa coneguda com a ‘Ars Raymundi’,
Gottfried Leibniz va desenvolupar la Characteristica universalis, un proto-llenguatge ideogràfic basat en l’ús de diagrames que pretenia convertir-se en el lleguatge universal de les
ciències i la metafísica.45 Tanmateix, la molt rica cultura alquímico-mística de l’Europa del
XVI-XVII és un bon exemple de la utilització sistemàtica de diagrames per articular coneixement no reductible a una expressió lingüísica o algebraica.46
El recorregut modern del diagrama passa
per la semiòtica de Charles Sanders Peirce,
que distingeix tres tipus de signes en funció
de la manera en la qual el signe es refereix al
seu objecte—la icona per una qualitat pròpia
del signe, l’índex per una connexió real amb
l’objecte que denota, i el símbol per un hàbit
o norma de qui l’interpreta. Dins d’aquesta taxonomia, el diagrama s’entén com una
subcategoria de la icona, juntament amb les
imatges i les metàfores. L’icona és un signe
que denota el seu objecte a través d’una qualitat compartida amb aquest: l’icona, en alguna mesura, s’assembla a l’objecte que denota. Segons Peirce, a diferència de la imatge

¤ Fig. 7: Il·lustracions del llibre Aurora de Jacob
Böhme, 1612. Dionysos A. Freher, circa 1690.

que denota el seu objecte a partir d’una qualitat mimètica, el diagrama ho fa per equiva-

lència relacional—estableix relacions internes que representen per analogia les relacions en
alguna cosa.47 Per Peirce el diagrama pot ser tan geomètric com algebraic, i per tant és molt
útil pel raonament matemàtic. També Gilles Châtelet entén el diagrama com a una eina al
servei de la creació matemàtica pel seu poder evocatiu que ajuda a formalitzar la intuïció:
“un diagrama pot immobilitzar un gest, posar-lo en repòs, molt abans que no s’arrauleixi
dins d’un signe, i aquesta és la raó per la qual als geòmetres i als cosmòlegs contemporanis
els agraden tant els diagrames i els seus poders d’evocació peremptòria. Agafen els gestos al
vol; per aquells que saben estar atents, són els somriures de l’ésser.” 48
Totes les variacions entorn del concepte de diagrama exposades fins aquí coincideixen en
entendre el diagrama com un dispositiu gràfic relacional que simultàniament exposa i anticipa. Segons Batt, “el diagrama té com a funció representar, clarificar, explicitar quelcom
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que es refereix a relacions entre la part i el tot i entre les parts entre elles [...], però que també pot expressar un recorregut dinàmic, una evolució, el seguit de variacions d’un mateix
fenomen.” 49 Partint d’aquesta capacitat per expressar la variació d’un fenomen que apareix
encarnat de manera concreta en situacions diverses i aparentment diferents, Foucault fa
servir el diagrama com el principi que permet no ja descriure sinó qualificar un sistema
de relacions. Acotat a l’estudi de l’emergència dels sistemes punitius moderns dut a terme
a Surveiller et Punir, el diagrama foucaultià determina l’estructura relacional dels elements
que convergeixen en la generació d’un fenomen concret, com per exemple el panoptisme.
Des d’aquest punt de vista, el diagrama deixa de ser un dispositiu descriptiu per passar a
ser generador, serveix per formar enunciats més que no pas a descriure’ls. Continuant amb
l’exemple del panòptic, el diagrama disciplinar consistent en ‘veure sense ser vist’ s’actualitza en situacions diverses, des de la presó fins a l’habitatge obrer, passant per l’hospital,
l’escola, la caserna i la fàbrica.
Deleuze recull aquesta capacitat generadora i anticipatòria del diagrama de Foucault i la
desenvolupa: “la màquina abstracta o diagramàtica no funciona per representar, fins i tot
quelcom real, sinó que més aviat construeix una realitat que encara no ha arribat, un nou
tipus de realitat.” 50 Per Deleuze el diagrama no representa sinó que cartografia possibilitats
abans que aquestes s’actualitzin. Es tracta d’una dimensió a cavall entre allò visible i allò
enunciable—una dimensió informal que posa en relació formacions no-discursives (entorns) amb formacions discursives (enunciats).
Com podem anomenar aquesta nova dimensió informal? Foucault li dóna una
vegada el nom més precís : ‘diagrama’, és a dir, un ‘funcionament pur sense cap
obstacle o fregament... i que cal desvincular de tota utilització específica’. El diagrama ja no és l’arxiu, auditiu o visual, és el mapa, la cartografia, coextensiva a
tot el camp social. És una màquina abstracta [...] gairebé muda i cega, encara que
faci veure i faci parlar.51
Tal i com el text indica, un diagrama és un ‘funcionament pur’, és a dir que mostra relacions
de funcions pures, de manera que pot passar d’un sistema a un altre sense similituds formals sinó amb equivalències funcional-performatives: “el diagrama no és simplement un
mer model que traça similituds entre coses, sinó que és també un dispositiu generatiu que
continua treballant un cop encarnat.” 52
Seguint l’estela oberta per Michel Foucault i Gilles Deleuze, una sèrie significativa de crítics de l’arquitectura així com d’arquitectes, van situar el diagrama en el centre del debat
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arquitectònic finals dels 1990s. A continuació fem un repàs d’algunes de les contribucions
més significatives en el marc del present treball (Stan Allen, Sanford Kwinter, Bob Somol, i
Anthony Vidler) per mostrar la centralitat del diagrama en el debat arquitectònic i simultàniament la riquesa i diversitat d’aproximacions a la relació entre projecte arquitectònic i
diagrama.
Stan Allen, al text “Diagrams Matter”, eventualment refós en el cèlebre article “Mapping the
Unmappable: On Notation” que comentarem a bastament més endevant (§Projecció, notació i
cartografia),

entén el diagrama com un mitjà per pensar l’arquitectura en termes d’organit-

zació. Seguint d’aprop la conceptualització deleuziana, Allen apunta com a característica
més important dels diagrames la instrumentalitat de la seva abstracció, que no és una fi en
si mateixa sinó una manera de multiplicar continguts. Allen remarca el fet que el diagrama
no treballa segons lògiques mimètiques sinó generatives, anticipant relacions encara no
actualitzades: “un diagrama [...] no és una cosa en si mateixa, sinó una descripció de relacions potencials entre elements; no només un model abstracte de la manera com les coses es
comporten en el món, sinó un mapa de móns possibles.” 53 Els diagrames, per tant, no són
esquemes tipològics, paradigmes formals, parties o cap altra mena de sistema regulador,
sinó que funcionen com a “instruccions per a l’acció.” 54 Per Allen, la promesa del diagrama
com a eina de projecte és la seva operativitat. Defensant la necessitat d’una pràctica crítica
des d’una perspectiva pragmàtica, Allen veu en el diagrama una manera de superar la lògica distanciada del comentari crític per reforçar la capacitat efectiva de l’arquitectura per
transformar la realitat: “la pràctica diagramàtica [...] ressalta el caràcter transaccional de
l’arquitectura, [...] extén el caràcter horitzontal i afiliatiu del diagrama directament al camp
de la construcció. [...] No ens veureu, però veureu el que fem.” 55
Sanford Kwinter, a l’article “The Hammer and the Song”, traça el desenvolupament de la
idea de diagrama en la història de la filosofia i relaciona el diagrama contemporani amb la
noció kantiana d’esquema: “tots dos serveixen com a dispositius explicatius sintètics. [...] i
obren un espai a través del qual la realitat perceptible pot relacionar-se amb el sistema formal que la organitza.” 56 Kwinter defensa el caràcter actiu dels diagrames, i menysté com a
obsolet el punt de vista que els veu com a plànols per ser traduïts o reproduïts: “el diagrama
és el motor de la novetat, tant per bé com per mal.” Gràcies al diagrama i a la seva capacitat
per visibilitzar forces i potencials no reductibles a una geometria determinada, es comença
a superar la tirania de només poder treballar amb els fets reproduïbles: el diagrama“suposa
una aproximació innovadora al coneixement, la idea que la geometria té una veritat que
no pot sempre ser reduïda a una expressió algebraica. Hi ha forces, i poden ser explicades,
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fins i tot si no poden predir-se amb rigor.” 57 Invocant conceptes entroncats amb la tradició
nietzscheana de Foucault i Deleuze (màquines abstractes, l’incorpori, nou materialisme i
neo-vitalisme), Kwinter presenta una visió del diagrama com a funció alhora científicoexplicativa i literario-ilocutòria (és a dir que provoca actes no basats en veritats verificables).
El diagrama, segons Kwinter, s’ha de mantenir entre els pols evocatiu i pragmàtic per assegurar la necessària mobilitat de pensament i acció: “cal concebre els diagrames simultàniament com a cançons i martells. La veritat, al capdavall, és una funció de la voluntat, no
dels fets.” 58
Robert E. Somol, a l’article “Dummy Text, or the Diagrammatic Basis of Contemporary
Architecture”, traça les continuïtats i sobretot les diferències entre els proto-diagrames de
Colin Rowe i Christopher Alexander i el desenvolupament del diagrama en la obra de Peter
Eisenman i d’altres arquitectes contemporanis. Per Somol, el tret més característic i definitori de l’especificitat del diagrama contemporani torna a ser la seva qualitat performativa
i projectiva: “el treball diagramàtic (i això inclou els projectes d’Eisenman i Koolhaas), no
pot explicar-se tornant a aplicar les categories convencionals de formal o funcional, crític
o complícit. [..] El treball diagramàtic és projectiu en el sentit que inaugura nous (o, més
acuradament, ‘virtuals’) territoris per la pràctica.” 59 Els nous territoris oberts pel model diagramàtic forcen un canvi en el rol de l’arquitecte, que veu la seva posició alhora dissipada
(en tant que autor) i expandida (en tant que organitzador). L’arquitecte “esdevé un organitzador i canalitzador d’informació”, informació que ja no es limita a les forces ‘verticals’ de
la concreció tectònica sinó que inclou les forces ‘horitzontals’ de l’economia, la política, la
cultura i la globalització, noves matèries de treball de l’arquitecte—“i és a través del diagrama que aquestes noves matèries i activitats—conjuntament amb les seves diverses ecologies
i multiplicitats—poden fer-se visibles i entrar en relació.” 60
Anthony Vidler, a l’article“Diagrams of Diagrams: Architectural Abstraction and Modern
Representation”, presenta les pràctiques diagramàtiques contemporànies en relació amb la
genealogia dels diversos usos del diagrama en l’arquitectura moderna, des de J.N.L. Durand
fins a Le Corbusier. Per Vidler, l’arquitectura diagramàtica contemporània construeix el
seu discurs a partir “d’una aproximació decididament innovadora al projecte i als modes
de disseny i representació digitals.” 61 Dins d’aquesta tendència diagramàtica, Vidler hi reconeix autors amb aproximacions projectuals radicalment diferents, que només tindrien
comú l’interès sobre el diagrama com a sistema operatiu: Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, MVRDV, Dominique Perrault, Herzog & de Meuron, Toyo Ito, Kazuyo Sejima, Peter
Eisenman, Frank Gehry, Ben van Berkel, Hani Rashid, Karl Chu o Gregg Lynn. Vidler
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reconeix en el diagrama una revisió en clau contemporània i digital de la reflexió de Walter
Benjamin sobre el caràcter marginal dels dibuixos d’arquitectura, que més que re-produir
l’arquitectura la produeixen directament. El diagrama com a agent actiu en la producció
del projecte arquitectònic, exemplificat en les cartografies sintètiques basades en els SIG,
marca segons Vidler el camí de la transició entre l’antic món industrial i el nou món digital,
i resitua el gran tema modern de l’abstracció arquitectònica: “en aquest context, la qüestió
de l’abstracció arquitectònica, ja sigui en la representació o en la construcció, adquireix una
nova significació. Perquè el que sembla estar en joc és la inestabilitat provocada entre els
nous vocabularis formals generats per l’ordinador i la seva fàcil traducció a la forma construïda, amb la finalitat de produir, gairebé al mateix temps, una imatge com a arquitectura
i una arquitectura com a imatge .” 62
Paral·lelament al treball d’aquests i d’altres crítics d’arquitectura i pensadors, diversos arquitectes projectistes—entre els quals podem citar, sense ànim d’exhaustivitat, a Toyo Ito,
Peter Eisenman, Ben Van Berkel, Raoul Bunschoten o Bernard Tschumi—han escrit sobre
la seva pròpia concepció del diagrama. Amb alguns matisos interpretatius i ajustos terminològics, la idea més recurrent és la capacitat no només hermenèutica sinó fonamentalment
heurística del diagrama. El diagrama, com el mapa, serà operatiu o no serà.
Els diagrames no són hermenèutics en un sentit estricte, sinó heurístics, ja que
van acompanyats de l’expectativa de participar en un procés que converteix les
paraules i l’experiència en estructura. Els diagrames no es relacionen simplement amb un horitzó de comprensió, sinó amb un terreny en el qual les estructures apareixen literalment al món. Si pensem en els diagrames amb cura, [...]
hem de registrar la seva significació cognitiva, ja que dirigeixen el treball i estableixen xarxes de relacions entre múltiples camps simbòlics. Els diagrames són
importants i de fet tant és així que en lloc de situar-los a la deriva en un marc
hermenèutic s’han d’abordar com a vehicles d’invenció i d’extensió.63
Per concloure aquesta secció, seguim el raonament de Zdebik per destacar els aspectes
més significatius del concepte de diagrama.64 En primer lloc el diagrama és un document gràfic que mostra les relacions internes d’un fenomen, un lloc o una reflexió. En
segon lloc, el diagrama no és descriptiu sinó projectiu: no representa sinó que anticipa
virtualitats tot construint un camp de possibilitats. En tercer lloc, el diagrama no funciona mimèticament sinó que mostra funcions abstractes que configuren un sistema: el
diagrama té a veure amb un funcionament, formalitza però no és forma. En quart lloc,
el diagrama és un procés dinàmic que succeeix entre estructures estàtiques, descrivint
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funcions flexibles i incorpòrees abans que aquestes es resolguin en una forma concreta.
En cinquè lloc, el diagrama és un model per reinterpretar la teoria hilemòrfica—la relació entre matèria i forma—, així com la relació entre contingut i expressió, la connexió
entre pensament i imatge, i la diferència entre representació descriptiva i representació
projectiva. Finalment, el diagrama permet treballar amb allò-encara-no-format, amb el
pensament en estat de flux, i articula el moviment cap a l’actualització de potencialitats
presents germinalment en el diagrama.
Com esperem haver demostrat al llarg d’aquesta secció, la noció deleuzo-foucaultiana del
diagrama ha estat capaç de catalitzar l’emergència de noves estratègies projectuals en l’arquitectura. Després de la superació dels debats lingüístics i geneaològics de la postmodernitat—el ‘malson semàntic’—, i en el context del gir digital en l’arquitectura que treballs com
els de Mario Carpo o Lluís Ortega han sabut acotar amb precisió, una part de la reflexió
arquitectònica va virar decididament cap a la operativitat.65 En aquest nou marc conceptual, el pensament diagramàtic postestructuralista apareix com una clau epistemològica i
metodològica fonamental. El text que Alejandro Zaera escriu per caracteritzar la obra de
OMA entre 1987 i 1991, posa en relació la crisi del paradigma representatiu amb el renovat
interès per la noció d’operativitat:
En l’obra última d’OMA, les idees o essències són reemplaçades per relacions
o prestacions, alliberant-se per fi dels virtuosismes lingüístics que troben en la
desconstrucció la fase terminal del paradigma representatiu. Una indiferència
cap a la forma com codificació lingüística que ens permet caracteritzar la producció de l’oficina com rizomàtica, és a dir, construïda fonamentalment sobre la
seva operativitat.66
I és precisament des de l’interès per la operativitat que informa la present tesi que aquesta
reflexió sobre el diagrama i la seva relació amb el mapa és pertinent. Com aquest petit recorregut ha deixat clar, la relació entre mapa i diagrama és molt estreta. Si bé hi ha una quantitat molt significativa de treballs arquitectònics—tan teòrics com pràctics—que parteixen de
la operativitat diagramàtica, no n’hi ha tants que treballin el mapa des de l’òptica operativa
que defensem. I malgrat aquest buit relatiu, creiem que el mapa és un dispositiu prenyat de
possibilitats en el camp de les disciplines del projecte espacial. Com aquesta tesi s’encarregarà de mostrar, som de la opinió que el mapa s’ha convertit en una eina imprescindible per
la pràctica arquitectònica, tan a nivell conceptual com instrumental. Tanmateix, els camins
del mapa i el diagrama es creuen sovint, fins al punt que els seus camps se superposen i les
seves operativitats es reforcen mútuament. Avui en dia seria molt difícil entendre l’evolució
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de la pràctica i el discurs arquitectònic passant per alt els rols jugats pel mapa i el diagrama
en tant que sistemes de mediació entre autor i projecte. A l’arrel de la qüestió hi ha l’interès compartit entre la cartografia operativa i les pràctiques diagramàtiques per obrir nous
camps al projecte arquitectònic, redefinint críticament els seus objectius i els seus mètodes
des de l’òptica de la operativitat, així com per explorar la construcció de noves subjectivitats
en la redefinició de la relació entre autor i obra.
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Positivitat, expressivitat i operativitat
Centrant-nos en qüestions de lògiques cartogràfiques en el sentit més bàsic possible, avui
en dia els mapes es produeixen i es reclamen com a mínim des de dos discursos diferenciats
(i a les societats occidentals, sovint oposats): la tècnica i l’art. La operativitat del mapa, que
és l’objecte principal d’estudi d’ aquesta tesi, se situa justament entremig d’aquests dos pols.
La cartografia tècnica té una arrel racionalista i positivista. Des d’aquest punt de vista, la
cartografia s’entén com a representació del món i s’utilitza per descriure aspectes concrets
de la realitat. Es tracta d’una cartografia que es pretén no-problemàtica, en el sentit que no
posa en tela de judici la seva capacitat de generar coneixement positiu. Es planteja sovint
com a tècnica descriptiva i representacional, entesa com a sistema de transmissió d’informació. En aquest sentit, busca evitar al màxim el soroll que enterboleixi el missatge que es
vol transmetre, que acostuma a ser un coneixement espacial objectiu. La cartografia tècnica, doncs, vol ser un exercici de reconeixement i descripció de la realitat cognoscible de
manera pretesament objectiva.
A l’altre extrem trobem les pràctiques artístiques al voltant de la cartografia, allò que s’ha
anomenat map art. Des d’aquestes sensibilitats, la cartografia s’entén com una tècnica racionalista de regust militar que se subverteix a través de la pràctica artística. El mapa sovint
s’utilitza com a símbol d’una mirada objectivadora sobre una realitat que necessàriament
sempre s’escapa de qualsevol visió totalitzant. També s’utilitza la tècnica cartogràfica aplicada a qüestions o a temes que habitualment havien restat fora de l’àmbit d’allò cartografiable—i en aquest sentit el map art ha esdevingut una font d’innovació cartogràfica molt
important. El mapa, com a tècnica o com a pràctica, com a símbol o com a icona, mai no
es pren acríticament, sinó de manera problemàtica. El map art, de manera general, utilitza
la cartografia de manera lliure i provoca una contínua problematització de la cartografia—
tant pel que fa al seu objecte (‘què es cartografia’), com pel que fa al seu mètode (‘com es
cartografia’), com pel que fa al coneixement que produeix (‘què es revela a través de l’acte
de cartografiar’).
Però la distinció entre cartografia tècnica i map art, o més generalment entre els pols de
‘control’ i d’ ‘obertura’ tal i com els desenvoluparem en detall més endavant (§Cartografia contemporània: entre la obertura i el control),

no fa justícia a la complexitat del panorama actual de la

cartografia. Entre aquests dos pols cal situar-ne un tercer que, si bé participa parcialment
d’ambdues lògiques, es constitueix com a lògica pròpia que supera aquesta falsa dicotomia:
entre la positivitat de la tècnica i l’expressivitat de l’art, la operativitat cartogràfica.
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La cartografia operativa se situaria doncs a cavall entre els dos pols dominants, ja que participa alhora de l’activació tècnica de la cartografia positivista i de l’activació crítica del map
art. La lògica operativa no es limita a l’arquitectura i a la resta de disciplines de projecte,
sinó que és ben present en altres àmbits que utilitzen l’agència del mapa com a motor projectiu i transformador. A banda de l’arquitectura, un dels àmbits on s’utilitza més sovint la
operativitat cartogràfica és l’activisme socio-polític, que ha desenvolupat l’anomenat ‘maptivisme’.67 Així doncs, a grans trets podríem distingir tres àmbits d’aplicació de la cartografia: la tècnica, l’art i el projecte. Aquests tres àmbits articulen sengles lògiques cartogràfiques: la positivitat, la expressivitat i la operativitat, respectivament. Finalment, aquestes
tres lògiques cartogràfiques es refereixen respectivament a les esferes objectiva, subjectiva i
intersubjectiva.
La lògica positivista parteix de l’assumpció que el coneixement i la realitat no són coextensius, i advoca per rebaixar les pretensions cognitives tot abandonant les ambicions totalitzadores de les grans construccions metafísiques. Es tracta d’intentar conèixer amb precisió
només allò que pot ser objecte de coneixement empíric, ressaltant la importància de la
comprovació científica i de l’ús rigorós de la lògica formal. A més a més, la lògica positivista
acostuma a treballar amb la convicció que el coneixement ha de ser socialitzat i ha de tenir
una vocació pragmàtica i utilitària. Tal i com ja hem exposat més amunt, en el cas de la
cartografia la lògica positivista es tradueix en el reconeixement i la descripció de la realitat
cognoscible de manera pretesament objectiva.
La lògica expressiva no busca fonamentar veritats objectives rigorosament demostrables,
sinó que pretén donar veu a la subjectivitat. Enlloc de ser una lògica reductiva és expansiva,
de manera que una determinada expressió sobre un fet no n’impedeix d’altres. L’expressivitat també té un caràcter marcadament social, però no pas en una línia pragmàtico-utilitarista sinó en una línia proliferant que busca obrir camins i donar lloc a nous modes d’accés
a la realitat. Tal i com ja hem exposat més amunt, en el cas de la
cartografia la lògica expressiva es
tradueix en una constant problematització del mapa en tant que
pràctica i document.
La lògica operativa es basa sobre¤ Fig. 8: Herinneringspark World War I Remebrance Park, Flandes. Stoss, 2009.
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d’un marc concret de presa de decisions, que no pas per establir un coneixement positiu o
aportar una expressió rica. Situada entre la positivitat i l’expressivitat, la operativitat tracta
sobre la producció d’efectes o l’exercici de força. La lògica operativa és fonamentalment
activa i s’expressa sempre com a verb i no pas com a nom: seleccionar, relacionar, separar,
unir, englobar, reduir, ampliar, obrir o connectar. Operar implica sempre un principi agent,
l’acompliment d’una acció. Tal i com ja hem exposat més amunt, en el cas de la cartografia
la lògica operativa es tradueix en la utilització de mapes per promoure transformacions de
la realitat.
És important deixar ben clar que, pròpiament parlant, hi ha usos operatius de la cartografia, més que no pas una tipologia específica de cartografia operativa que s’oposaria a la resta
de pràctiques cartogràfiques. La operativitat del mapa rau en l’ús que se’n fa. Ara bé, és
important tenir en compte que no estem parlant únicament d’usos instrumentals i directes,
sinó que hi ha múltiples nivells des dels quals activar la operativitat del mapa. En tot cas,
la cartografia operativa és un concepte performatiu—té a veure amb què fa el mapa, quins
tipus de dispositius concrets activa. La cartografia operativa, per tant, no és una categoria
que definida per essències sinó per comportament. Quan parlem de cartografia operativa,
evitem la pregunta d’ordre ontològic ‘què és el mapa’ per concentrar-nos en la pregunta
d’ordre performatiu—‘què fa el mapa’, així com en les preguntes implícites d’ordre metodològic—‘com funciona el mapa’, i epistemològic—‘quin saber genera el mapa’.
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El mapa com a sistema de mediació
La operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic està íntimament lligada amb la noció de mediació tal i com la desenvolupem en aquest capítol. El mapa, entès com un sistema
de mediació entre projectista i projecte, pren una importància molt superior al seu ús estrictament instrumental com a sistema de descripció
d’una realitat “externa”. Christian Jacob ha parlat
del mapa com a mediació tècnica, intel·lectual i social, fent èmfasi en la seva capacitat per socialitzar
visions, coneixements i anhels, tal i com desenvolupem en detall més endavant (§L’atracció dels mapes: Cosgrove, Turnbull, Jacob, Brayer.).

Bernard Tschumi, per la

seva banda, ha apuntat la importància dels sistemes de mediació abstracta per desenvolupar el projecte com a estratègia, capaç en primer lloc de respondre als inputs canviants (polítics, programàtics,
tècnics), i en segon lloc de generar un entorn de
negociació entre una gran quantitat de projectistes
cadascun dels quals pren decisions en àmbits espe¤ Fig. 9: Guió de la mecànica del joc
Archispiel: Advancing Design Through Play,
proposta per aplicar metodologies de joc al
projecte arquitectònic. Roger Paez + Juan
Elvira, 2015.

cífics.68 Nosaltres recollim ambdues línies, tot relligant-les, per tal d’explorar la rica aportació, tant
instrumental com organitzativa com conceptual,
del mapa com a sistema de mediació en el projecte
arquitectònic.

Tanmateix, els sistemes de mediació no es limiten al mapa—objecte d’aquesta tesi—o al
diagrama—que ja hem tractat anteriorment (§Mapa vs. Diagrama). Molts altres sistemes gràfics
i formats organitzatius serveixen com a mediadors entre projectista i projecte. De manera
molt resumida, i per no allargar-nos excessivament, podem caracteritzar el mapa com un
sistema gràfic espacial generat en fricció o en contacte amb la realitat, el diagrama com un
sistema gràfic abstracte que mostra relacions entre parts, la partitura com un sistema de
notació temporal; el guió com un sistema d’instruccions; l’escenari com un sistema narratiu de desenvolupament obert; el format espacial com un sistema organitzatiu virtual amb
solucions múltiples; el protocol com un sistema organitzatiu que gestiona l’intercanvi d’informació entre sistemes diferents. Malgrat que en aquesta tesi ens centrem en els primers,
mapes, diagrames, partitures, guions, escenaris, formats espacials i protocols són, tots ells,
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sistemes de mediació, intermediaris abstractes que informen operativament el procés de
presa de decisions del projecte arquitectònic a través d’establir una mediació entre la realitat
“objectiva” i la voluntat arquitectònica “subjectiva”.
Condicions de format cartogràfic
El mapa té una doble condició que és pertinent aclarir en aquest moment—d’una banda és
una representació i d’altra banda és un format de representació. De manera simplificada
podríem dir que simultàniament mostra certs aspectes de la realitat i construeix el marc
que fa possible aquest mostrar: el mapa és alhora el resultat i el format que el possibilita. La
condició cartogràfica que anomenem de ‘representació’ té a veure amb el reconeixement
i el modelat d’una realitat existent o projectada, mentre que la condició cartogràfica que
anomenem de ‘format’ té a veure amb les qualitats intrínseques que el format cartogràfic
permet explorar. Més endavant afinarem l’afirmació sobre el mapa com a representació
abstracta i anàloga de la realitat, per ara és suficient recalcar la idea que a més d’allò que el
mapa re-presenta (la “imatge cartogràfica”), cal tenir en compte el format cartogràfic que
possibilita aquesta representació complexa, sovint no-mimètica i a voltes projectiva.
Entès com a format, el mapa es caracteritza per construir un marc obert, una mirada sintètica, un entorn negociador i un procés de retroalimentació contínua. El format cartogràfic,
amb independència de quin sigui l’objecte específic d’un o altre mapa, en primer lloc construeix un entorn obert que facilita entrades a múltiples nivells sense establir una posició
única d’autoritat; en segon lloc promou lectures sintètiques d’una realitat complexa i irreductible, facilitant salts d’uns aspectes a altres i generant lectures creuades que es resolen
sintèticament (encara que sigui de manera sempre fugaç i canviant) en el pla de consistència
del mapa; en tercer lloc construeix un marc de negociació entre agents, interessos o mirades diverses sobre la realitat cartografiada; i, finalment, afavoreix la retroalimentació entre
mapa i realitat.
Totes aquestes condicions de format del mapa reverteixen directament en la operativitat
cartogràfica en el projecte arquitectònic. De manera més significativa encara que els coneixements concrets aportats pel mapa en tant que representació d’una realitat existent o
imaginada, el mapa en tant que format és una rica font d’exploració de la cartografia com
a instrument de projecte. Tal i com les quatre característiques tot just enunciades posen de
manifest, una de les contribucions més significatives del format cartogràfic al projecte arquitectònic és entendre el mapa com a sistema de mediació.
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Heteronomia arquitectònica i la qüestió de la intersubjectivitat
La idea de mediació és fonamental en aquesta història de la cartografia operativa que estem
bastint, i és la nostra opinió que és una de les vies de recerca i innovació arquitectònica més
rellevants de l’actualitat. La validesa cultural i l’espectacular vitalitat del diagrama i el mapa
en cercles acadèmics i, en menor mesura, professionals, són clars senyals del potencial encara no explorat dels sistemes de la mediació en el disseny arquitectònic. En general, el procés
típic de projecte arquitectònic és el següent: en primer lloc comprendre l’abast de la tasca en
qüestió; en segon lloc analitzar la informació pertinent; en tercer lloc prendre decisions de
projecte subjectivament, basades en major o menor grau en les dades recollides dels passos
anteriors; i finalment comprovar aquestes decisions a través d’un procés de determinació
(dibuixar, modelar, descriure, calcular) que pretén objectivar el projecte, reclamant les eleccions subjectives del projectista des d’un punt de vista social (és a dir que implica múltiples
subjectivitats) suposadament desitjable. Anomenarem aquesta entrada al projecte l’aproximació subjectivista. Alternativament, algunes escoles de pensament han intentat (i intenten
encara) eliminar qualsevol resta de tria subjectiva en el disseny arquitectònic tant com sigui
possible. Des d’aquest punt de vista, en els últims vint anys s’han explorat dues tendències
diametralment oposades. D’una banda, una mena de ‘nova objectivitat’ reductiva, que afirma que el projecte arquitectònic ha de tendir cap a la inabastable asímptota d’esdevenir un
procés purament tècnic desproveït de qualsevol “caprici” subjectiu. D’altra banda, una tendència que afavoreix cert tipus de projecte basat en processos fonamentalment automàtics
i acceptats acríticament, on la tria del projectista—la seva ‘autoritat’—es redueix a la mera
observació del comportament d’un sistema. Ambdues tendències responen a una aproximació objectivista del procés de projecte arquitectònic.
Totes les aproximacions descrites fins aquí són no només vàlides sinó singulars pel que fa al
tipus d’arquitectura que permeten. De fet, en totes elles trobem exemples interessants i fins
i tot a l’avantguarda de la recerca arquitectònica contemporània—pensem, respectivament,
en la potència de l’autoritat dels starchitects per generar solucions de consens en situacions d’atzucac polític; en la objectivitat de certes aproximacions d’ecodisseny i sostenibilitat energètica, de gran eficàcia i àmpliament implementables; o en la riquesa conceptual,
instrumental i formal de moltes de les experimentacions process-based de l’arquitectura
digital recent. No estem pas, per tant, mirant de superar les aproximacions subjectivistes i
objectivistes a través d’un nou model únic i amb voluntat hegemònica. Ben al contrari, volem enriquir-les a través d’afegir-hi un terme mig, la mediació, que incorpora parcialment
les qualitats d’ambdues lògiques: la obertura que permet l’aproximació subjectivista, i la
exposició que facilita l’aproximació objectivista.
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La mediació és un terme mig entre aquests dos fronts que hem caracteritzat de manera
simplificada com a subjectivista i objectivista, i sostenim que aquest terme mig és una de les
avingudes de recerca en projectes arquitectònics més rellevants de l’actualitat. La idea de la
mediació en el projecte arquitectònic no és nova i ha tingut un paper important, encara que
secundari, especialment des de principis dels 1990s. La mediació, en poques paraules, implica la transferència d’una producció de coneixement subjectiva a una d’inter-subjectiva, i
contribueix clarament a la generació de coneixement arquitectònic heteronòmic.
[Les formes] de coneixement [generades a partir del projecte de l’entorn construït] poden passar de la seva condició actual de camps del coneixement obtinguts
a través de l’experiència personal i aplicats principalment a través de la intuïció,
i que generen un coneixement ‘autònomic’, cap al coneixement ‘heteronòmic’
característic de la ciència, un coneixement que és possible tant compartir com
posar en dubte.69
En aquest punt és convenient aclarir explícitament l’accepció del terme ‘heteronomia’ en
el marc de la present tesi. Defensem el concepte d’heteronomia entenent el projecte arquitectònic com la producció de coneixement transmissible interdisciplinarment, i no lligat
estrictament a la pura intuïció o la gestualitat de l’arquitecte. Cal deixar ben clar que estem
parlant de la transmissiblitat de la manera de conèixer, no pas del coneixement adquirit
a través d’una experiència de projectació concreta. La nostra posició no nega el valor de
la intuïció, sinó que opina que aquesta no pot ser la única base metodològica del projecte
d’arquitectura. El salt al buit intuïtiu d’una sensibilitat afinada és del tot fonamental en la
intel·ligència creativa, però no és transmissible. El que sí que es pot transmetre, discutir, i
eventualment compartir, són les tècniques i els sistemes que ajuden a construir certes mirades sobre la cultura material de la nostra època, a través del projecte d’arquitectura.
Utilitzem, doncs, el concepte d’heteronomia per referir-nos al fet que el projecte arquitectònic no es desenvolupa aïlladament, sota una campana de vidre. S’alimenta de camps diversos i no limitats a la seva especificitat disciplinària, i alhora produeix un coneixement que
també s’obre a un camp ampli, que supera de molt els límits de la disciplina tradicional de
l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge. Sense negar en cap moment el valor del seu corpus
disiciplinar, creiem que la condició heteronòmica del projecte arquitectònic contemporani
és un valor afegit, i no pas un mal contra el qual cal lluitar, tal i com s’ha plantejat des d’alguns àmbits tan acadèmics com professionals. El cos de la disciplina arquitectònica no és
tancat a priori, sinó que és subjecte a contínues modificacions i ajustos, que van perfilant
al llarg del temps què cau dins del camp del coneixement arquitectònic, què en queda fora
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i, de manera especialment significativa, què està al límit del que es considera coneixement
arquitectònic en un moment històric i en un lloc concret.
Hi ha una part significativa de les visions que defensen una suposada autonomia del discurs, de la producció i del coneixement arquitectònic que ens semblen conceptualment
reduccionistes, metodològicament inoperants i culturalment reaccionàries. Són aquelles
aproximacions que parteixen d’un rappel à l’ordre, i pretenen retornar a un moment (d’altra banda mític) on els límits dels diferents camps del coneixement estaven més clarament
delimitats, i l’arquitectura era “només arquitectura”. Aquesta visió reduccionista, paradoxalment, també apareix a l’altre extrem de l’espectre, és a dir en aproximacions que es volen
completament obertes i que neguen la riquesa disciplinar per manllevar sistemàticament
conceptes, discursos, tècniques i mètodes d’altres disciplines, precisament perquè són ‘altres’, sense utilitzar-les per tal d’ampliar l’espectre de la pròpia disciplina arquitectònica. En
ambdós casos ens trobem davant de lògiques autònomes, que es donen les seves pròpies lleis
sense que aquestes siguin compartibles ni discutibles per ningú que no formi part del grup.
Malgrat que puntualment poden donar resultats interessants, aquestes aproximacions dificulten la generació d’un cos disciplinar ampliat i en contínua redefinició, com succeeix en
la major part dels camps del saber amb més rellevància social, cultural, tècnica o científica:
només cal pensar en l’evolució recent de la geografia urbana, el media-art, les tecnologies
de la informació, o l’ecologia. I la raó principal per la qual dificulten l’enriquiment progressiu de la disciplina arquitectònica és que el coneixement que produeixen no té la qualitat
d’heterònom, és a dir, no és compartible i discutible, ja que en ambdós casos ens trobem
davant d’una concepció del projecte arquitectònic com a resultat immediat—en el sentit
de no-mediat. L’aproximació tradicional (o tradicionalista) tendeix a plantejar el projecte arquitectònic com el resultat directe de les decisions preses per l’arquitecte. Aquestes
decisions són subjectives, la qual cosa no vol dir altra cosa que són decisions preses des
d’un subjecte concret que des de la seva sensibilitat i coneixement, ofereix una solució concreta a un problema. Dins de la tendència objectivista, tant l’aproximació neo-objectivista
com la processual-acrítica, en canvi, es pretén eliminar del projecte arquitectònic el màxim
nombre de traces de subjectivitat, assumint que només resultats els més objectius possibles
poden tenir validesa acceptada generalment. Però totes aquestes aproximacions tendeixen
a produir un coneixement arquitectònic tancat, resolt en forma de proposta que respon respectivament a la intuïció subjectiva, a condicionants tècnics, o a dinàmiques internes del
programari utilitzat.
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Assumint que partim sempre de la subjectivitat de l’arquitecte i arribem sempre a la objectivitat del projecte (tant si es construeix com si no), sembla interessant explorar les possibilitats del projecte arquitectònic com a conversa,70 construint-lo com a protocol intersubjectiu que permeti establir una relació productiva entre diverses subjectivitats dels agents
implicats en la projectació (incloent arquitectes, tècnics, administradors, usuaris, etc.) i la
objectivitat del projecte (determinació, concreció, materialitat, etc.). Una de les maneres
d’entendre el projecte com a conversa és utilitzar sistemes gràfics
de mediació: tècniques específiques que fan d’intermediari entre arquitecte i projecte. Els sistemes de mediació permeten tres
coses que ens semblen importants: en primer lloc conserven la
capacitat d’innovació i obertura
del subjecte crític que pren decisions amb valentia i acceptant el
grau de violència implícit en tota
decisió; en segon lloc faciliten la
incorporació de graus de fricció

¤ Fig. 10: Índex dels escenaris desenvolupats pel projecte BOP.
Juan Azulay + Roger Paez amb Ed Keller, 1999.

amb aspectes de la realitat no necessàriament inclosos en la voluntat subjectiva de l’autor; i
finalment, generen un coneixement compartible inter-subjectivament, que pot ser utilitzat
per altres subjectes, ja que més enllà de la solució concreta, aporten una certa manera de
procedir o d’entendre el problema a mà. Els sistemes de mediació ajuden a construir visions
operatives sobre la realitat que s’ofereixen com a eines obertes, utilitzables per més d’un
subjecte i per a respondre a més d’un problema. En aquest sentit contribueixen a la idea del
projecte com a conversa, ja que parteixen de la desitjable fricció entre una decisió subjectiva
concreta i múltiples nivells de realitat, incloent l’existència de diverses subjectivitats amb
interessos diferenciats i potencialment oposats. Més encara, els sistemes de mediació serveixen per protocolitzar determinats aspectes de la realitat de manera clara, per tal de permetre que afectin les decisions de projecte.
Juntament amb d’altres sistemes de mediació, com el diagrama, la partitura, el guió, l’escenari, el format espacial o el protocol, el mapa és capaç de formalitzar (en un sentit lògicofilosòfic o matemàtic, no pas en un sentit morfològic) determinats aspectes de l’experiència
o l’apreciació subjectiva de manera que siguin transmissibles entre subjectes. L’experiència
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concreta no és transmissible però sí que ho és l’utillatge tant instrumental com conceptual
que permet aquesta experiència. En definitiva, cal intercanviar maneres de mirar i no pas
visions. I això per dues raons d’ordre molt diferent. En primer lloc l’apreciació subjectiva de
la realitat és fisiològicament intransferible, cada experiència subjectiva està imbricada indestriablement del subjecte que es va construint a través (entre altres coses) d’aquestes experiències. En segon lloc, ni que fos possible transmetre directament experiències subjectives com si fossin unitats d’informació autònomes, seria èticament inacceptable, ja que la
vàlua fonamental de l’experiència concreta rau precisament en el procés de la seva adquisició, que implica una (trans)formació subjectiva.
De tots els sistemes de mediació, el mapa és el
que d’una manera més clara es mostra la seva
qualitat comunal, de taula negociadora on diversos subjectes poden trobar-se per negociar i prendre decisions: “el mapa és un objecte
comunal [...] L’espai del mapa és de tots i fins
i tot existeix independentment de tota propietat. És un objecte polític, el sòl virtual per a les
negociacions, l’arbitratge, els intercanvis i les
decisions comunals.” 71 En el marc del projecte arquitectònic, el mapa és un dels documents
que millor actua com a filtre intersubjectiu amb
capacitat per mediar entre els diferents agents
involucrats en el projecte. El propi estatus del
mapa, que es debat permanentment entre ser
¤ Fig. 11: El mapa com a sistema de mediació al
taller de projectes “Magaluf Re-set: proyecto, juego y acción estratégica”, Juliol 2015. Roger Paez
+ Juan Elvira, 2015..

una “representació” de quelcom extern i alhora un “objecte” en si mateix, promou el seu rol
mediador: “L’ús [...] del mapa es pot explicar per
una crisi de la referència espacial que troba en

l’estatus intermedi del mapa, entre representació i objecte, un valor d’inscripció col·lectiu,
ultrapassant les formes subjectives.” 72 Gràcies a aquesta qualitat mediadora, el mapa pot
servir per a construir una mirada operativa i oberta, és a dir, no instrumentalment limitada
a una resolució concreta, fomentant així la intersubjectivitat i apuntant a noves metodologies
de projecte arquitectònic.
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Projecció, notació i cartografia
Que el mapa és un tipus de document de natura complexa i oberta sembla, a aquestes alçades de la tesi, prou ben assentat. El mapa és un document especial, situat d’un costat
com un mecanisme de mediació entre projectista i projecte; d’un altre costat com a filtre
intersubjectiu entre els diversos agents del projecte; i finalment a cavall d’ una lògica de reconeixement (mostrar allò que existeix) i una lògica d’anticipació (avançar allò que encara
no existeix). Aquesta condició fronterera del mapa ha estat objecte d’interès des del món del
projecte arquitectònic, i entre els textos més representatius hi ha l’article que Stan Allen escriu el 1989, “Mapping the Unmappable: On Notation”, que ja hem introduït anteriorment
com un referent significatiu pel present treball (§Un interès contemporani, un concepte original).73 En
aquest article, que ha tingut una notable influència des de la seva publicació, Allen planteja
el mapa entre les tècniques de representació arquitectònica, juntament amb la projecció
i notació. Tal i com ja hem fet anteriorment

(§Condicions de format cartogràfic),

cal entendre el

mot representació en el seu sentit de ‘presentació’ o més concretament ‘expressió gràfica’,
i no pas en el seu sentit representacional-mimètic. El caràcter complex i esmunyedís de la
representació en les arts no-mimètiques en general i l’arquitectura en particular ha estat
tractat a bastament, de manera que no cal insistir en la diferència entre representar com a
presentar o expressar i representar com a equivaldre o substituir. Utilitzant respectivament
les dues accepcions comunes de representació, Jacques Derrida afirma que “en una obra
arquitectònica, la respresentació no és estructuralment representacional.” 74 Com el propi
Allen insisteix, “el problema de la representació en arquitectura és sempre doble. És important distingir acuradament entre les tècniques de representació—cartografia, projecció o
notació—i la idea que la pròpia arquitectura funciona com un sistema de representació.” 75
Les tres tècniques de representació arquitectònica presentades per Allen, per tant, no són
estrictament representacionals sinó projectives en tant que proposen realitats alternatives.
El plantejament d’Allen és que el dibuix arquitectònic és “impur i inclassificable”, en el
sentit que la seva relació amb la realitat que suposadament designa és problemàtica i canviant.76 El dibuix arquitectònic es pot pensar simultàniament en termes representacionals
i notacionals: “els dibuixos arquitectònics són, en certa mesura, imatges a escala reduïda
dels edificis [però] també treballen notacionalment, i poden comparar-se amb partitures
musicals, textos o guions.” 77 Les notacions tenen com a característiques principals ser reductives i abstractes, però precisament perquè no pretenen acostar-se a la realitat de forma
mimètica responen millor a la complexa i impredictible realitat contemporània. Així, el
format notacional és especialment adient per treballar els “molts aspectes de l’experiència
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de l’arquitectura [que] no es poden simular o predir a través del dibuix representatiu.” 78
Manllevant la conceptualització del filòsof Nelson Goodman, Allen distingeix les arts en
autogràfiques o alogràfiques, en funció de la necessitat o no del contacte directe de l’autor.
L’autenticitat de les arts autogràfiques, com la pintura o l’escultura, depèn de la involucració
directa per part de l’autor, mentre que les arts alogràfiques, com la música o el teatre, “són
aquelles capaces de ser reproduïdes a distància de l’autor per mitjà de la notació.” 79 Segons
Goodman, l’arquitectura no és clarament ni autogràfica ni alogràfica, sinó que “en la mesura que el seu llenguatge notacional encara no ha adquirit l’autoritat total per divorciar,
en tots els casos, la identitat de l’obra de la seva producció concreta, l’arquitectura és un
cas mixt i de transició.” 80 Allen proposa una sèrie de conceptes que articularien la notació
com a tècnica de representació arquitectònica. El glossari provisional inclou els conceptes
següents: anticipation—“anticipació: les notacions sempre descriuen una obra que encara
no s’ha realitzat”; invisible— “invisible: les notacions van més enllà del visible per interactuar amb els aspectes invisibles de l’arquitectura”; time— “temps: les notacions incorporen
el temps com una variable”; collective— “col·lectiva: les notacions pressuposen un context
social amb unes convencions d’interpretació compartides”; i digital diagrams— “diagrames
digitals: les notations treballen digitalment”—digital en el seu sentit precís, de sistema que
utilitza valors discontinus, en oposició als sistemes analògics que treballen amb modulació
de valors continus. Finalment, Allen es posiciona en contra d’un eventual ús dels sistemes
notacionals per finalitats neo-funcionalistes que busquin “imposar coherència [...] o regular
el significat o el comportament”, i els postula com una “sèrie oberta d’estratègies per utilitzar dins del camp indeterminat de la ciutat contemporània.” 81

¤ Fig. 12: Notació per un projecte d’arquitectura en format audiovisual. Juan Azulay + Roger Paez amb
Stan Allen, 2000.
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L’objectiu principal del text és fer una apologia dels sistemes notacionals com a part de la
reinvenció dels instruments disciplinars de l’arquitectura. Aquesta “reinvenció creativa” de
les eines de l’arquitecte s’entén com un pas necessari per reclamar la vigència contemporània d’una disciplina marginalitzada en el món fluid del tardocapitalisme, on la realitat i la
retòrica dels fluxos (de gent, de capital, d’informació) sembla haver anorreat la rellevància
de l’arquitectura com a matriu capaç d’acollir la generació i la representació de la vida col·
lectiva: “proposar una nova atenció a la notació en la representació arquitectònica és [...] una
proposta per ampliar el catàleg de tècniques disponibles per a l’arquitecte [...]. Nous mapes i
diagrames poden començar a suggerir noves formes de treballar amb la complexa dinàmica
de la ciutat contemporània.” 82
Ara bé, al text d’Allen el concepte de mapa és reclamat des de dues posicions diferents. En
el cos de l’article, el mapa és considerat com a una forma de notació, juntament amb altres
tipus de documents, com el diagrama, la partitura i el guió. A les conclusions finals presenta
el mapa i la notació, juntament amb la projecció, com les tres tècniques bàsiques de representació arquitectònica. Aquesta duplicitat no demostra una inconsistència de fons, però sí
que demanda un cert aprofundiment.
En el primer cas, el mapa apareix com a notació entre altres documents notacionals. Les característiques que Allen atorga a la notació estan emmarcades en un programa que delinea
amb claredat, i que respon a la voluntat d’enfrontar el repte que el món contemporani posa
davant de l’arquitectura, i més específicament del projecte arquitectònic, des d’una òptica
pragmàtica, productiva i optimista:
[cal] començar a utilitzar les capacitats de la notació no només per mesurar la
complexitat ja existent en el nou camp urbà, sinó també per desenvolupar estratègies per intervenir de manera productiva en la ciutat contemporània amb propostes obertes i optimistes, orientades a promoure canvis afirmatius en comptes
d’estar limitades al comentari o la crítica. [...] La potencialitat més radical de la
notació rau en la possibilitat de proposar realitats alternatives.83
Aquí apareix la qüestió de fons: el valor que es dóna a la notació es llegeix en termes de la
seva capacitat d’ampliar les competències del projecte arquitectònic per efectuar transformacions a la realitat. Aquest aspecte posa de manifest un ethos vitalista que prové d’una
llarga tradició.84 La posició vitalista-oportunista, que nega la dictadura de l’existent i alhora
busca explorar-ne els graus de llibertat al màxim, està a l’arrel de bona part de les pràctiques arquitectòniques que assagen relacions operatives entre mapa i projecte—en totes elles
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es parteix del caràcter projectiu del mapa que permet un acoblament amb les lògiques del
projecte arquitectònic.
Aquesta accepció del mapa com a notació és la que Allen desenvolupa pròpiament en el
seu article. Ara bé, quan al final de l’article presenta el mapa, la projecció i la notació com a
tècniques de representació, Allen sembla reconèixer implícitament una altra manera d’incardinar el mapa dins del projecte arquitectònic. Des del nostre punt de vista, la tríada
projecció-notació-mapa respon a tres maneres diferenciades de posicionar l’autoria en el
projecte arquitectònic. En primer lloc, la projecció articula un subjecte-autor autònom que
pren decisions—més o menys informades—que es resolen en una solució concreta i determinada. L’autor determina una solució concreta. En segon lloc, la notació construeix una
màquina abstracta en la qual les decisions autorials s’articulen a partir de definicions de
regles i camps de joc, sense resoldre’s en una solució fixa. L’autor defineix unes regles de
joc. En tercer lloc, el mapa es construeix en fricció amb la realitat, i per tant necessàriament
reclama un defora—un àmbit extern a les seves pròpies condicions de format cartogràfic
(§Condicions de format cartogràfic).

Això implica una autoria heterònoma que pren decisions so-

bre el marc en el qual es prendran decisions projectuals. L’autor acota provisionalment un
camp de relacions en contacte amb la realitat (el defora o l’exterioritat del projecte, és a dir
allò que no li és reductible).
Mitjançant la projecció s’assumeix francament la violència de l’acte anticipatori, i com la
seva etimologia indica, es ‘llença endavant i a distància’ una nova realitat.85 La projecció
avança la realitat encara-no-existent de manera concreta i directament com a resultat. La
voluntat autorial es mostra sense intermediaris (de manera no mediada) a partir de decisions específiques que es resolen en una solució concreta.
La notació, en canvi, es pot entendre com un conjunt d’instruccions per efectuar una transformació de la realitat sense la intervenció directa de l’autor com a executor. La notació
desplaça la voluntat autorial del resultat concret cap al procés abstracte—treballa amb una
lògica de màquina abstracta propera a la definició foucaultiana de diagrama: “un funcionament pur sense cap obstacle o fregament... i que cal desvincular de tota utilització específica.” 86
Finalment, el mapa parteix d’una necessària fricció amb la realitat. Fricció, però, no vol
dir submissió, precisament la gran potencialitat del mapa rau en el seu caràcter obert i exploratori. L’anticipació que efectua el mapa és mediada ja no per una abstracció notacional
sinó per la referència a un defora, el mapa “està completament orientat cap a una experi-
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mentació en contacte amb el real.” 87 El mapa, a diferència de la notació, no pot treballar en
una abstracció autònoma i es refereix sempre a un defora respecte al qual pren posicions
ambivalents. Tal i com ja hem apuntat anteriorment (§Heteronomia arquitectònica i la qüestió de la
intersubjectivitat),

el mapa promou un cert grau d’heteronomia que el converteix en un bon

vehicle de comunicació intersubjectiva.
Resumint, podríem dir que allò que diferencia les tècniques de representació arquitectònica
és el grau de mediació que proposen entre el subjecte-autor i la proposta arquitectònica: la
projecció treballa sense mediació (o amb una mediació merament instrumental), la notació
amb una mediació interna (les regles pròpies del sistema notacional), mentre que la cartografia treballa amb una mediació externa (la realitat en relació amb la qual es genera).
Com passa sovint que es defineixen categories conceptuals, la pràctica es demostra força
més rica i també força menys clara. En una anàlisi atenta, la major part dels documents
específics de representació arquitectònica apareixeran com a barreges de les tres tècniques
descrites. En primer lloc, tal i com ja hem exposat anteriorment (§Mapes operatius i pràctiques
diagramàtiques), les fronteres entre mapa i diagrama són borroses. En segon lloc, hi ha projec-

cions corals que no responen a la imatge convencional d’un autor singular i autònom. En
tercer lloc, el mapa sovint treballa notacionalment. En quart lloc, la projecció mobilitza mediacions semiòtiques de base cultural. En cinquè lloc, el diagrama pot confondre’s amb un
esquema, que no és altra cosa que una forma de projecció. I així podríem continuar. Però
l’objectiu de precisar les diferències entre projeccions, notacions i mapes no és fixar una
taxonomia estable, com tampoc no és establir un judici de valor sobre la validesa intrínseca
de cada tècnica. Ben al contrari, es busca ampliar al màxim els recursos que podem activar
des del projecte per promoure una arquitectura inquieta i amb voluntat de rellevància contemporània.
Més enllà del parentiu funcional de la cartografia amb altres sistemes notacionals, creiem
que la condició de ser generat en fricció o en contacte amb la realitat és allò que caracteritza
més radicalment el mapa com a tècnica i com a instrument de coneixement específic. I és
des d’aquesta característica fonamental que cal estudiar els diferents modes d’operativitat
cartogràfica en el projecte arquitectònic. Abans d’entrar a explorar-los en detall, però, és
necessari entendre amb precisió la riquesa de la cartografia com a tècnica i el mapa com a
document, així com aproximar-se als múltiples usos als quals ha estat sotmès. En la segona
part de la tesi que ara comença enfrontem la tasca d’esbossar un ‘mapa del mapa’.
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Referència a imatges
Fig. 3.

http://dome.mit.edu/handle/1721.3/36507

Fig. 4.

“The Naked City. Illustration de
l’hypothèse des plaques tournantes en
psychogéographie”: n.p.

Fig. 5.

Lucan 1991:105

Fig. 6.

Llull 1993:407

Fig. 7.

Roob 2001:168

Fig. 8.

Composició de l’autor en base a http://www.
stoss.net/

Fig. 9.

Producció pròpia de l’autor + Juan Elvira

Fig. 10.

Producció pròpia de l’autor + Juan Azulay

Fig. 11.

Fotografia d’Isabel Quílez per Q9

Fig. 12.

Producció pròpia de l’autor + Juan Azulay
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CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

L’especificitat del mapa
En el proper capítol (§Una definició de treball del mapa) desenvoluparem una definició del mapa tal
i com l’entenem en aquesta tesi. Abans d’enfrontar aquesta comesa gens immediata, però,
és necessari acotar la definició clàssica del mapa així com les principals línies de redefinició
contemporània de la cartografia.
La dificultat de definir amb precisió i sense ambigüitats el mapa és conseqüència directa del
fet que el mapa és un concepte que està íntimament engranat en la nostra manera d’entendre el món. El mapa forma part integrant de la nostra estructura epistemològica, i com a tal
és problemàtic ja que es presenta al nostre enteniment amb total naturalitat, amagant així
la seva naturalesa de constructe. Com exposen Robinson i Petchenik, “per ser una cosa tant
venerable i comú, el mapa és sorprenentment misteriós.” 88
També Harley posa de manifest la condició paradoxal del
mapa, segons la qual “d’una banda, el mapa apareix a primera vista com un dispositiu icònic relativament simple.
D’altra banda, per simples que puguin semblar a primera
vista, en una anàlisi acurada veiem que els mapes ho són
tot menys immediats.” 89 Harley identifica quatre aspectes que expliquen la dificultat de definir sense ambigüitats
el mapa.90 En primer lloc, l’aproximació als mapes no és
immediata, sinó que implica un procés d’interpretació en
relació als seus objectius, modes de producció i context
general dels seus usos. En segon lloc, els mapes articulen
valors, tan conscients com inconscients, de la societat que
els produeix i els utilitza. En tercer lloc, els mapes mai
són completament traduïbles a altres formes de discurs,
de manera que malgrat un escrutini exhaustiu sempre retenen ambigüitats. Finalment, en tant que documents de
coneixement fàctic i simultàniament representacions de
creences i ideologies, els mapes són objecte d’estudi d’una
gran quantitat de disciplines, i per tant poden ser abordats
des de múltiples angles i metodologies.
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¤ Fig. 13: Tauleta de Nuzi, Mesopotàmia, el més antic dels mapes coneguts. Anònim, circa 2360-2180 aC.

L’especificitat del mapa

Definició clàssica
La manera d’entendre el mapa ha anat canviant al llarg de la història. Malgrat tot, podem
afirmar amb relativa certesa que sempre ha tingut a veure amb el coneixement espacial i la
comunicació d’aquest coneixement. El mapa seria doncs, a un nivell bàsic, un instrument
de cognició i de comunicació.
Aquesta doble condició del mapa s’exemplifica clarament en dos fragments cèlebres de la
història de la cartografia: d’una banda la definició de l’Encyclopédie de Diderot i D’Alembert
(1751), i d’altra banda la narració del mapa d’Aristàgoras al llibre V de la Història d’Heròdot
(circa 450 aC). Aquests dos exemples posen de manifest la qualitat del mapa com a instrument de coneixement espacial (D’Alembert), i com a forma de comunicació (Heròdot).
MAPA, s. m. (Geografia). Figura plana que representa la superfície de la terra,
o una de les seves parts, d’acord amb les lleis de la perspectiva. Així doncs, un
mapa és una projecció de la superfície de la Terra, o una de les seves parts, que
representa les figures i les dimensions, o almenys les situacions de les ciutats, els
rius, les muntanyes.91
Doncs bé, Aristàgoras, el tirà de Milet, arribà a Esparta mentre tenia el poder
Cleòmenes, i anà a entrevistar-se amb ell, segons diuen els lacedemonis, portant una planxa de coure on hi havia gravat un mapa amb el contorn de tota la
terra, així com tot el mar i tots els rius. En el decurs de la conversa, Aristàgoras
li digué: ‘Cleòmenes, no et sorprengui el meu afany de venir-te a veure, perquè
la nostra situació actual és aquesta: que els fills dels jonis siguin esclaus en lloc
d’ésser lliures és una vergonya i un enorme dolor per a nosaltres, però també per
a vosaltres més que per als altres grecs, en la mesura en que encapçaleu Grècia.
Ara, en nom dels déus grecs, allibereu de la seva esclavitud els jonis, un poble
de la mateixa sang que la vostra! A més, podeu aconseguir aquest objectiu fàcilment, perquè els bàrbars no són gent valerosa, mentre que vosaltres, en el camp
de la guerra, heu arribat al grau més alt de valor. Ells combaten amb arcs, fletxes
i llança curta; i van a les batalles amb anaxírides i turbants al cap. Així són fàcils
de vèncer. A més, els habitants d’aquest continent són més rics que tota la resta
dels pobles de la terra junts; principalment en or, però també en argent, coure,
vestits luxosos, bèsties de càrrega i esclaus. Totes aquestes riqueses podrien ésser
vostres si ho desitgéssiu de debò. Per cert, aquests pobles confinen els uns amb
els altres de la manera que ara et diré: després dels jonis d’aquí, vénen aquests,
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els lidis, que ocupen una regió fèrtil i són immensament rics.’ Aristàgoras li deia
això, mentre li indicava els llocs sobre el mapa que duia gravat sobre la planxa
de coure.92
A més d’entendre el mapa com un instrument de cognició i de comunicació, la definició que
aquí anomenarem clàssica se centra en dos aspectes principals: el mapa com a representació, i la terra com el seu objecte de coneixement. Podríem expressar-la aproximadament en
aquests termes: ‘un mapa és una representació de part de la superfície de la terra’. Per exemplificar l’antiguitat i la vigència d’aquesta comprensió del mapa n’hi ha prou amb fixar-se en
les següents definicions de mapa, separades gairebé tres-cents anys entre elles: “Una representació de tot el globus de la terra, o d’algun país en particular”, i “Una representació de la
terra, o part d’ella.” 93 Per adonar-se fins a quin punt aquesta concepció de la cartografia ha
estat i continua essent, malauradament al nostre entendre, dominant, és revelador consultar les 321 definicions de la paraula ‘mapa’ recopilades l’any 1996 per J.H. Andrews.94 Diem
malauradament, perquè la definició clàssica de mapa assumeix un paradigma representacionalista i implica un judici de valor negatiu sobre qualsevol aproximació al fenomen cartogràfic que no s’alineï amb la idea occidental moderna de veritat empírica i positiva, cosa que
deixa de banda una part molt significativa de les experiències entorn del mapa que, des del
nostre punt de vista, són més interessants.
La definició clàssica del mapa és un producte de la modernitat, i com a tal respon a una comprensió del món
en termes d’abstracció i disponibilitat, articulats des
d’una posició filosòfica caracteritzada pel realisme metafísic—que desenvoluparem més endavant

(§La qüestió

de la realitat). L’eclosió del mapa modern, que podem situ-

ar entorn del 1500 a Europa, està íntimament associada
amb el desenvolupament de l’estat modern i en últim
terme amb la lògica colonial.95 Hi ha molta literatura
acadèmica que se centra precisament en estudiar en
detall les relacions entre mapa i poder en el marc de
l’emergència de l’estat modern i els posteriors processos de colonització. Els treballs de John Brian Harley,
David Harvey i Denis Wood, per citar tres dels autors
més significatius, aprofundeixen en aquesta línia.96 De
fet, és precisament aquesta comprensió del mapa com
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a instrument de poder-saber radicalment integrat en la maquinària de l’enraisonnement
modern la que ha impulsat bona part de l’ interès contemporani entorn del fenomen del
mapa—aquest cop des d’una perspectiva crítica.
Tot i reconèixer la gran riquesa de matisos en la comprensió del mapa al llarg de la història i
a l’ample de cultures diverses, en el marc de la present tesi ens centrarem en les diverses redefinicions del mapa que han tingut lloc durant els darrers trenta anys, ja que és el període
en el qual acotem l’estudi de l’agència cartogràfica en el projecte arquitectònic (1982-2012).
En aquest període hi ha hagut una gran efervescència entorn del fenomen cartogràfic que
ha causat una profunda revisió sobre el concepte de mapa i sobre les pràctiques cartogràfiques, donant com a resultat una autèntica refundació d’un format tan antic i venerable com
és el mapa. La definició clàssica del mapa és, avui, del tot insuficient. En la propera secció
recollim les temptatives més significatives de redefinir el mapa en la contemporaneïtat.
Redefinicions contemporànies del mapa
Malgrat les importants contribucions en l’ampliació de l’ús del mapa provinents del món de
l’art, la literatura i l’activisme polític que se succeeixen durant la primera meitat del s. XX,
la comprensió de la cartografia com a disciplina es manté relativament estable fins la dècada
dels 1970s-80s. De les experiències de Dadà al land art, passant pels Surrealistes, Lletristes,
Situacionistes, Fluxus, happening, art conceptual, i un llarg etcètera—que són d’una rellevància fonamental i totalment necessàries per
entendre l’aparició de les pràctiques contemporànies de cartografia—aquesta tesi no pot
parlar-ne amb l’extensió que reclamen. La
qüestió que es vol tractar aquí és l’ampliació
del camp semàntic d’allò que s’entén com a
mapa i especialment la influència sobre les
pràctiques cartogràfiques amb ambició crítica
que aquesta ampliació desplega.
Des de la publicació del llibre The Nature of
Maps de Robinson i Petchenik, l’any 1976, i
especialment a partir de la irrupció a l’esce¤ Fig. 15: Druksland. Michael Druks, 1974.

na acadèmica dels últims articles de J.B. Harley (1988-1991), hi ha hagut una intensificació
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molt significativa de la reflexió entorn del mapa des d’una perspectiva renovada. La quantitat de material acadèmic produït entorn del mapa entre 1982 i 2012 és veritablement impressionant. Aquest clima de reflexió ha comportat una gran quantitat de treballs a nivell
acadèmic, professional, artístic, expositiu, reivindicatiu, i fins i tot personal sobre el mapa,
que entre moltes altres coses està resultant en una redefinició contínua de què constitueix
un mapa i, sobretot, per expressar-ho en termes nietzscheans, què pot fer el mapa.
Arrel d’aquest clima de revisió de la tradició cartogràfica clàssica, avui en dia es pot parlar
de dues tendències bàsiques: la cartografia científica (o positivista) i la cartografia crítica.
L’escola positivista s’entén en continuïtat amb la tradició cartogràfica clàssica occidental
moderna. La revisió a que sotmet aquesta tradició se centra en aportar-li fonaments teòrics
sòlids, aprofundint en la qüestió de convertir la cartografia en una ciència dotada d’una teoria general.97 Més enllà d’aquesta fonamentació metodològica, l’escola positivista es planteja
sobretot problemes d’ordre tècnic, enfocats en entendre els mecanismes perceptius i cognitius de l’home per tal d’adequar la selecció i la codificació de la informació amb l’objectiu
d’aconseguir lliurar el missatge cartogràfic amb la menor distorsió possible. La comprensió
científica de la cartografia assumeix que el mapa és bàsicament un instrument de transmissió de coneixement de l’entorn físic entre el cartògraf (emissor) i l’usuari (receptor).
La cartografia crítica, en canvi, no se centra tant en qüestions tècniques sinó que posa l’èmfasi en qüestions d’ordre teòric. Sense desvirtuar la validesa de les aportacions tècniques de
l’escola positivista, els proponents de la cartografia crítica busquen resituar el mapa en el
pla del discurs social i cultural. La cartografia crítica nega la pretesa neutralitat del mapa, i
entén les pràctiques cartogràfiques com a pràctiques polítiques immerses en el seu entorn
social concret. Enlloc de basar-se en models científics, es basa en models iconològics, semiòtics i culturals, posant de manifest el mapa com a instrument de poder-saber i per tant
entenent-lo no tant com a problema tècnic sinó sobretot polític.
A partir del profund replantejament de la disciplina cartogràfica clàssica que ha tingut lloc
amb especial força els darrers trenta anys, diversos autors han avançat definicions temptatives sobre el mapa. El seu principal interès rau en que aquestes definicions mostren les
diferents maneres com cada autor entén ja no només el mapa com a document (maps) i els
processos cartogràfics que el fan possible (mapping), sinó sobretot els usos del mapa en un
context social i cultural ampli. És igualment significativa la coincidència de la major part
d’aquests autors en la dificultat de definir el mapa, reflex del seu caràcter problemàtic a
causa del fet que el mapa és un element constitutiu dels modes contemporanis de percebre,
construir i intervenir sobre l’entorn.
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Resseguint alguns dels autors més significatius del debat acadèmic recent sobre cartografia,
presentem a continuació les definicions contemporànies del mapa que il·lustren les principals posicions clau, amb l’objectiu de construir un panorama que permeti situar-se inicialment en el complex paisatge de la cartografia actual. Les posicions diverses que exposem tot
seguit tenen la finalitat d’acotar el terreny ampliat del mapa que les pràctiques contemporànies estan construint. En certa manera, cartografien el terreny d’allò cartogràfic: mapping
the map.
Els mapes com a representacions espacials

Una definició general del mapa s’ha de basar en que és simplement una representació de les coses a l’espai; representació i espai són els dos elements crítics.98
En franca continuïtat amb la tradició cartogràfica clàssica, Arthur H. Robinson entén el mapa
com una representació espacial. Si el mapa és una representació espacial, el problema principal al qual s’enfronta la cartografia és d’un ordre comunicatiu: “el mapa és el mitjà de comunicació entre el cartògraf per una banda i el perceptor per l’altra.” 99 La posició de Robinson
és la culminació de la cartografia positivista acadèmica, que parteix d’una comprensió de la
història de la cartografia com un procés de millora tècnica progressiva, relegant el mapa a una
“tasca implícitament apolítica.” 100 Robinson va ser un personatge crucial en l’establiment de la
cartografia acadèmica post-Segona Guerra Mundial, moment a partir del qual la cartografia
va emergir com a disciplina amb caràcter propi, en bona part a causa de la importància fonamental que els mapes van jugar durant el conflicte bèl·lic. A partir de la seva experiència com
a responsable de la preparació dels mapes de la Office of Strategic Services durant la guerra
(l’organisme precursor de la Central Intelligence Agency, CIA, fundada el 1947), Robinson
va intentar regularitzar els principis del disseny cartogràfic per millorar-ne la percepció i la
llegibilitat. Basat en els principis positivistes d’objectivitat, l’agenda de Robinson va ser l’establiment de la cartografia com una àrea d’estudi acadèmic legítima. Abans de la Segona Guerra
Mundial apareixen alguns intents de reclamar un estatus propi per la cartografia, entre els
quals cal destacar els treballs d’Erwin Raisz i especialment la seva General Cartography publicada el 1938.101 Malgrat tot, no és fins a les publicacions d’Arthur H. Robinson, entre les quals
cal destacar el llibre Elements of Cartography de 1953 i The Nature of Maps de 1976, que es va
fonamentar la cartografia com a disciplina autònoma, oferint per primer cop un marc teòric
i metodològic general basat en la cartografia com una ciència de la comunicació espacial—el
que el propi Robinson anomena “el mapa com a sistema de comunicació.” 102
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Els mapes com a documents humanístics

Els mapes són representacions gràfiques que faciliten una comprensió espacial
de coses, conceptes, condicions, processos i esdeveniments en el món humà.103
Conscient de la insuficiència del model comunicatiu per accedir a la profunditat social i
cultural del mapa, Woodward va resituar el mapa dins d’un context humanístic més ampli.
David Woodward va ser l’impulsor de la History of Cartography, de la qual va publicar tres
volums amb John B. Harley i un amb G. Malcolm Lewis. Woodward va morir l’any 2004
sense acabar la publicació, que actualment és dirigida per Matthew Edney. La History of
Cartography és un treball de referència molt ampli i ambiciós que examina la producció
social i l’ús dels mapes des dels temps prehistòrics fins la contemporaneïtat. Aquest treball
és la culminació d’una manera d’entendre el mapa i la història de la cartografia com a elements integrats en els seus contextos socioculturals immediats: la història de la cartografia
és pròpiament “l’estudi dels mapes, dels cartògrafs, i de les tècniques cartogràfiques en el
seu context humà a través del temps.” 104 La definició que Woodward i Harley donen a la introducció del primer volum de la History of Cartography, insisteix en els conceptes de representació i espai però es distancia de la interpretació positivista de Robinson. Per Woodward
els mapes són representacions gràfiques que promouen una comprensió espacial del món
de l’home en totes les seves dimensions—no només la geogràfica: “La curiositat [de l’home]
per l’espai—així com per la dimensió del temps—ha arribat des del seu entorn immediat i
familiar fins a l’espai més ampli de la Terra i el seu context celestial. En un altre pla, homes
i dones han explorat amb l’ull interior la forma de l’espai sagrat i els regnes de la fantasia i el
mite. En tant que realitzacions visuals d’aquestes diverses concepcions de l’espai, els mapes
han aprofundit i ampliat la consciència de moltes societats.” 105 El mapa és doncs un tipus
de document de síntesi gràfica privilegiat, ja que és capaç d’evocar significats socioculturals
complexos, anant molt més enllà del simple registre d’informació fàctica de llocs i esdeveniments.
Els mapes com a construccions socials

Tot mapa és un manifest a favor d’un conjunt de creences sobre el món. [...] La
cartografia és polititzada i sempre ho ha estat.106
Desenvolupant la línia humanística de David Woodward, John B. Harley proposa entendre
el mapa a partir d’una epistemologia alternativa basada en “la teoria social enlloc del positivisme científic.” 107 Però el treball de Harley, especialment en els seus articles publicats entre
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1988 i 1991, pren una dimensió crítica molt més acusada, i el mapa s’entén fonamentalment
com una construcció ideològica íntimament relacionada amb la legitimació i l’exercici del
poder. Harley interroga les agendes ocultes de la cartografia, posant de manifest l’estreta
relació que hi ha entre mapa i poder. El mapa ha estat—i continua essent—un important instrument de poder-saber perquè “opera darrere de la màscara d’una ciència aparentment neutral”, naturalitzant i desproblematitzant la realitat social.108 Segons Harley el mapa és, abans
que res, un text cultural que fa visible una construcció ideològica específica de la realitat.
Lluny de ser documents purament objectius o neutrals, “els mapes són imatges carregades
de valors, [que] contribueixen al diàleg en un món socialment construït.” 109 L’aproximació
de Harley nega la validesa de la interpretació convencional dels mapes basada en oposicions binàries del tipus ‘veritable-fals’, ‘precís-groller’, ‘objectiu-subjectiu’, ‘literal-simbòlic’ o
‘científic-ideològic’. Els mapes “mai són imatges neutres”, ja que a través de la selecció del
contingut i del sistema de codificació gràfica escollida, “els mapes són una manera de concebre, articular i estructurar el món humà que està esbiaixada respecte, que és promoguda per,
i que exerceix influència sobre conjunts específics de relacions socials.” 110
Els mapes com a proposicions

Els mapes són proposicions. Mentre concebem els mapes com a representacions,
la nostra imaginació estarà limitada per la imatge rebuda del món la qual s’afirma que els mapes merament reflecteixen. [...] Lluny de ser imatges del món, els
mapes són instruments per a la seva creació; és a dir, no són representacions sinó
sistemes de proposicions, arguments sobre el que el món podria ser.111
Definir el mapa en termes de representació espacial el naturalitza i contribueix a emmascarar el seu caràcter de constructe socio-cultural, i amb ell tot l’aparell interpretatiu i propositiu que el mapa mobilitza—tan explícit com implícit, tan voluntari com involuntari.
Aprofundint en la línia crítica oberta per Harley, Denis Wood pren una posició conceptualment radical: els mapes no són pas representacions, sinó proposicions. Afirmar que els
mapes són proposicions equival a dir que són enunciats que afirmen o neguen l’existència
d’alguna cosa: “els mapes són arguments sobre l’existència.” 112 En concret, els mapes són
proposicions del tipus ‘això és allí’—identifiquen una afirmació d’existència d’una cosa o
una característica amb una localització concreta. Els mapes generen i comuniquen autoritat
sobre el món a través de presentar-se com a documents factuals incontrovertibles. Aquesta
factualitat es construeix mitjançant l’acceptació social del tipus de proposicions vehiculades pels mapes, proposicions que connecten sentit amb espai i que Wood anomena postings:
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“Al final, tot el que els mapes fan és afirmar que això és allí. [...] El posting és específic del
mapa i n’és el seu fonament. [Els postings] són proposicions espacials i de significat expressades en el pla significació [sign plane] del mapa. Això vol dir que el poder del mapa és, literalment, una funció del poder del posting que, mitjançant la incorporació d’una proposició
fonamental d’ordre ontològic dins d’una proposició locativa, canalitza aquest poder en una
escenificació del real.” 113 A partir d’enunciats aparentment descriptius el mapa es converteix en un document prescriptiu que estableix què i com és la realitat. Com a conseqüència
del seu caràcter propositiu, els mapes esdevenen agents performatius en la construcció de la
realitat i la transformació de l’entorn—de vegades de forma intencionada i conscient, sovint
de forma indirecta i difusa. Ja Harley va apel·lar a aquest rol actiu del mapa a través del que
va anomenar la gran paradoxa cartogràfica: “el mapa no és el territori, malgrat que sovint
el precedeix, i fins i tot es converteix en aquest territori.” 114
Els mapes com a agents transformadors de la realitat

La cartografia és un projecte cultural fantàstic, que crea i construeix el món tant
com el mesura i el descriu. [...] La funció la cartografia no és tan reflectir la realitat sinó engendrar la re-configuració dels mons en què viuen les persones. [...] La
cartografia [és] un instrument productiu i alliberador, un agent enriquidor del
món, especialment en l’arquitectura i el planejament.115
J.B. Harley ja apunta, en un text de 1990, al rol actiu del mapa com a transformador de la
realitat: “Podria ser que el que fan els cartògrafs, encara que inconscientment, sigui transformar a través de la cartografia el subjecte que que tracten de reflectir, de manera que no
creen pas una imatge de la realitat, sinó un simulacre que redescriu el món?.” 116 Aprofundint en aquesta idea bàsica, la cartografia crítica representada per Denis Wood, John Fels,
Jeremy Crampton, John Pickles, Matthew Edney, Denis Cosgrove, Rob Kitchin, o Martin
Dodge entre altres, duu més enllà el paper del mapa com a document generatiu—i no estrictament interpretatiu o representatiu.117 Aquests acadèmics recullen i formalitzen la intuïció
d’arquitectes, urbanistes, activistes socials i agitadors polítics sobre el poder del mapa com
a element de transformació activa de la realitat—de Kevin Lynch a Stan Allen, passant per
Guy Debord, William Bunge i Cedric Price, per citar només alguns dels autors més significatius. James Corner recull una tradició ja ben establerta en el món de l’arquitectura: el
mapa com a agent de transformació de la realitat. Per Corner, lluny de la seva coneguda
funció autoritària i coercitiva com a sistema de construcció i difusió de visions de la realitat
hegemòniques, la funció del mapa pot ser d’ordre productiu: “les pràctiques cartogràfiques
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poden emancipar potencials, enriquir experiències i diversificar mons.” 118 Més enllà de la
capacitat d’ampliar les maneres de veure i entendre el món, els mapes “tenen a veure amb
la construcció de significat com a base per a l’acció. [...] No estem interessats en els mapes
com imatges. Estem interessats en els mapes com a agents rellevants en el món de l’acció.” 119
Aquesta idea és fonamental en el marc de la present tesi, ja que introdueix de ple el concepte
d’operativitat cartogràfica, és a dir, la producció i l’ús de mapes per promoure la transformació de la realitat—tant en el camp de la pròpia disciplina cartogràfica, com en d’altres
camps com ara la ciència, la sociologia, l’activisme, l’art, i significativament per nosaltres,
l’arquitectura entesa en un sentit ampli. Des d’aquest punt de vista, la cartografia s’entén
com una manera de descobrir potencials inherents en la realitat i mobilitzar-los per tal de
reconfigurar la realitat donada a través de les disciplines projectuals com l’arquitectura,
l’urbanisme i el paisatge. L’agència cartogràfica és especialment significativa en el marc
d’aquestes disciplines, ja que entesos com a agents transformadors de la realitat els mapes
no són simplement representacions neutres sinó que són, ja d’entrada, projectes: “el mapa
ja és un projecte en potència [...] La cartografia mai és neutral, passiva o sense conseqüències; ben al contrari, la cartografia és potser l’acte més formatiu i creatiu de tot procés de
projecte, ja que primer revela i després organitza les condicions per l’emergència de noves
realitats.” 120

89

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

Una definició de treball del mapa
Després de repassar les redefinicions recents del mapa, és el moment d’enfrontar una definició de treball del mapa tal i com l’emmarquem en aquesta tesi. Des del nostre punt de
vista, el mapa és (1) un dispositiu gràfic; que (2) treballa amb l’espacialitat com a condició
consistent; que (3) produeix coneixement específic a través de la reformulació d’allò que ja
existeix virtualment o en acte; que (4) funciona com a mecanisme de comunicació intersubjectiva; que (5) es genera en fricció amb la realitat; que (6) interpreta la realitat construint-la
de manera concreta; i, en darrer lloc, que (7) té un potencial operatiu que promou la transformació de la realitat cartografiada.
Així doncs, una definició del mapa tal i com l’entenem en el marc d’aquesta tesi podria ser
la següent: ‘el mapa és un dispositiu gràfic de coneixement i comunicació espacial generat en
fricció amb la realitat i amb un rol tan hermenèutic com projectiu.’
Aquesta definició funcional del mapa ha d’ampliar-se progressivament, deixant en segon
terme qüestions essencialistes (la pregunta ‘què és un mapa?’) i centrant-se en aspectes
estructurals (‘de què es compon un mapa?’), processuals (‘com es construeix un mapa?’), i
performatius (‘què fa un mapa?). Aquestes tres preguntes són útils perquè eviten el parany
ideològic implícit en tota categorització apriorística i delimiten l’entorn operatiu del mapa
acotant el seu camp d’acció potencial.
Estructura: de què es compon un mapa?
Les pràctiques cartogràfiques han sofert variacions importants al llarg de la història i en
funció de les cultures específiques dins de les quals s’han desenvolupat. Malgrat tot, poden
identificar-se alguns trets característics que atorguen consistència al mapa al llarg de la
seva dilatada història. Diversos autors han apuntat aquelles característiques comunes a tot
mapa.121 Aquestes característiques comunes es reconeixen tant al mapa com a document,
com a la cartografia com a pràctica. A continuació seguim a dos autors que identifiquen,
respectivament, els elements que trobem en tot document cartogràfic (map), i les operacions que componen tota pràctica cartogràfica (mapping).
Segons Denis Cosgrove, entre les característiques comunes a tot mapa convé destacar les
quatre següents: escala, marc, selecció i codificació (scale, frame, selection, coding).122 L’escala és fonamental : implica l’àmbit de la mirada que el mapa construeix sobre el seu objecte
de cartografia. L’escala proveeix l’espai general dins del qual s’establiran les relacions que es
grafien en el mapa. L’escala, doncs, és el tauler de joc bàsic sobre el qual determinats aspec90

Una definició de treball del mapa

tes d’allò cartografiat es posaran de manifest i es relacionaran entre ells. El marc o enquadrament regula l’espai abstracte produït per l’escala. Implica la construcció de la posició des
de la qual el mapa es genera: si pensem en la tradició de planimetria ortogràfica romana
respecte la tradició germànica de les vistes panoràmiques en la representació de les ciutats,
és obvi com aquests diferents enquadraments del fenomen urbà d’una banda evidencien
una comprensió molt diferent de
la ciutat, i d’altra banda construeixen unes possibilitats efectives
de transformació de la ciutat
molt diverses. Diferents enqua-

¤ Fig. 16: Barcelona. Roger Paez, 2008.

draments d’un mateix fenomen

donen lloc a l’aparició (dins del mapa) de camps de forces molt diversos, mostrant diferents
aspectes del mateix fenomen alhora que posant-los en relació operativa amb altres fenòmens que apareixen contigus en funció de l’enquadrament concret. El marc és un mecanisme territorialitzador i classificatori, ja que construeix la matriu interpretativa del mapa, la
matriu respecte la qual tots els elements que hi apareixen seran llegits. El marc, juntament
amb l’escala, construeixen l’espai abstracte que és ocupat per la selecció i la codificació. La
selecció d’un nombre finit de paràmetres és una condició necessària de tot mapa. A través
de la selecció s’efectua la direcció de la mirada o l’interès específic que anima el mapa. Tot
mapa parteix d’una parametrització del fenomen a cartografiar, per tal d’aconseguir revelar-ne aspectes, qualitats i comportaments potencialment desconeguts. En funció de l’interès concret que anima la construcció d’un mapa, se seleccionaran aquells paràmetres que
siguin més significatius o més operatius. En darrer terme, la codificació és la traducció
gràfica de la informació que configura el mapa. Sovint en un mapa hi conviuen diversos
sistemes semiòtics de representació cartogràfica, com ara geometria, imatge, informació
alfanumèrica i textual. Els sistemes de codificació són un dels grans fronts d’innovació
cartogràfica, especialment des del moment que les tecnologies informàtiques vigents permeten gestionar un tipus i una quantitat d’informació amb un nivell de rigor fins fa no
gaire impensable.
Seguint de prop la conceptualització de Cosgrove, però fixant l’atenció en les operacions
cartogràfiques més que no pas en els elements constitutius del mapa com a document, James Corner resumeix les principals operacions cartogràfiques en les tres següents: camps,
extractes i traçats (fields, extracts and plottings).123 El camp és la superfície contínua del paper, la pantalla o la taula, el pla de consistència que estableix una relació d’analogia amb el
terreny. El camp també defineix el sistema que permetrà la organització gràfica dels extrac91
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tes, sistema que inclou l’escala, el marc, la orientació, les unitats de mesura i els sistemes de
projecció si és el cas. La definició del camp és “potser un dels actes més creatius del procés
cartogràfic, perquè en tant que sistema previ d’organització condicionarà inevitablement
quines observacions es fan i de quina manera es presenten.” 124 Els extractes són les coses,
conceptes, condicions, processos o esdeveniments observats en un entorn concret que són
posteriorment traçats en el camp gràfic. S’anomenen extractes perquè es tracta d’informació producte d’una selecció específica que separa de la realitat contínua alguns aspectes
concrets: “els extractes sempre se seleccionen, s’aïllen i se separen de la seva continuïtat
original amb la resta de coses.” 125 El gest d’extraure una selecció limitada de paràmetres de
la realitat i situar-los en el camp gràfic del mapa permet estudiar, manipular i relacionar-los
amb altres extractes del camp cartogràfic. Finalment, el traçat és el dibuix de les relacions,
tant actualitzades com latents, entre els diferents extractes del camp. Els traçats, igual que
la definició de camps i l’extracció d’aspectes limitats de la realitat, són operacions creatives
que impliquen una interpretació activa de les relacions entre els extractes que el mapa posa
en evidència i fa possible: “traçar és establir estructures relacionals de manera estratègica i
imaginativa. Traçar és rastrejar, resseguir, posar en relació, trobar i fundar [to find and to
found].” 126
En resum, i responent a la pregunta ‘de què es compon un mapa’, podem identificar quatre
elements constitutius del document cartogràfic (escala, marc, selecció i codificació) i tres
operacions cartogràfiques fonamentals (definir un camp, extreure i traçar). Cartografiar,
segons Cosgrove, implica definir un àmbit (escala); construir una posició (enquadrament);
dirigir una mirada (selecció); i traduir gràficament la informació obtinguda (codificació).
Segons Corner, cartografiar implica generar un camp que defineixi les regles i estableixi un
sistema gràfic (camp); seleccionar i aïllar parts de l’objecte de cartografia (extractes); i establir relacions entre les parts extretes del contínuum del real (traçats).
Procés: com es construeix un mapa?
Si a nivell estructural, tal i com hem vist en la secció anterior, un mapa està composat d’una
sèrie d’elements que el diferencien d’altres dispositius gràfics com ara el diagrama o l’esquema, a nivell processual el mapa també té unes especificitats que el distingeixen. El procés en
virtut del qual es construeix un mapa és d’una especial importància, ja que cartografiar
implica una processualitat fonamental: el mapa és el resultat d’un procés d’anada i vinguda
respecte la realitat. A diferència del diagrama o de l’esquema, que poden ser el producte de
gestos purament projectius i radicalment abstrets de la realitat, per generar un mapa cal
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establir un cert grau de fricció amb la realitat. Probablement aquest sigui l’aspecte més específic del format cartogràfic, tal i com ja hem desenvolupat anteriorment (§Projecció, notació i
cartografia).

Així, un mapa suposa un procés iteratiu de retroalimentació entre la realitat i la

construcció específica de la realitat que fa el mapa.
A nivell processual, fer un mapa implica tres
estadis que articulen les esferes de la subjectivitat, la objectivitat i la intersubjectivitat. En
primer lloc, establir, a partir d’una determinada mirada, un interès concret i una manera específica de grafiar-lo (aquí es mostra el caràcter intencional i subjectiu de tota cartografia).
En segon lloc, escombrar de manera sistemàtica l’objecte, el territori o el fenomen objecte
de cartografia, a través de la lògica establerta
(aquí apareix el caràcter transitiu del mapa,
així com la seva càrrega objectiva). En tercer
lloc, resoldre la mirada i l’escombrat en un sistema cohesiu que es converteixi en un pont de
¤ Fig. 17: Oltrecittà-Primavera Romana.
Stalker, 2009.

comunicació de coneixement entre subjectes.
Aquesta intersubjectivitat implica que el mapa

no s’esgota un cop convertit en document, sinó que reclama ser utilitzat, de maneres diferents, per subjectes diferents.
Definir una mirada específica sobre l’objecte a cartografiar és un pas fonamental per construir el mapa. En aquest primer estadi és on s’articulen els interessos subjectius amb el marc
cultural en el qual aquests s’integren i amb l’utillatge comunicatiu del que es disposa. Establir aquesta mirada específica a través d’acotar un interès concret, de seleccionar una sèrie
de paràmetres a cartografiar i de decidir un criteri gràfic, és una condició sine qua non per
construir un mapa, ja que dirigeix l’aproximació a la realitat i tensionant-la així la postula
com a objecte de coneixement—un coneixement, d’altra banda, necessàriament mediat per
la subjectivitat que apel·la l’esfera del real d’una manera específica.
Però aquesta articulació subjectiva no és suficient per a construir un mapa. Cal un segon
moment, de caràcter objectiu, que estableixi una comprovació sistemàtica de l’objecte a
cartografiar a partir dels interessos definits per la mirada específica inicial. Així doncs,
l’escombrat sistemàtic de l’objecte de cartografia és un estadi necessari i característic en el
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procés de construcció del mapa, ja que és en aquest moment quan es produeix la transferència de certs aspectes o certes característiques de la realitat a l’espai analògic del mapa. Com
justificarem a bastament en el pròxim capítol (§La qüestió de la realitat), defensem una aproximació constructivista segons la qual no existeix una realitat ontològica objectiva sinó que la
realitat és construïda pel subjecte cognoscent de manera activa i concreta a través dels sentits, de les categories cognitives i de les pràctiques socials. Encara que postulem l’existència
d’un món material extern al subjecte, l’ésser humà no en pot tenir una experiència directa.
La realitat, per tant, no és accessible de forma no-mediada, sinó que és una invenció que
emana del subjecte.127 Així doncs la realitat no és pròpiament un objecte de coneixement en
si: no podem conèixer la realitat com a entitat objectiva sinó aspectes concrets de la realitat
a través de sistemes que impliquen una reducció del continu del real indiferenciat a una
sèrie de paràmetres específics i limitats. Per poder accedir a la realitat, per tant, ens calen
mecanismes de reconeixement i comprovació, sempre parcials, selectius i limitats—i un
d’aquests és el mapa. Tal i com el pescador coneix la mar a través del que és capaç de pescar
amb la seva xarxa, coneixem la realitat a través del que som capaços de reconèixer amb el
que apareix quan>la xarxa que és el mapa escombra la realitat, de manera sempre selectiva i
parcial, i produeix resultats que són cognoscibles i comunicables.128 Els processos cartogràfics “no només ens permeten descobrir o identificar les relacions i materials latents en l’entorn, sinó que, sobretot, possibiliten estructurar-les en sistemes coherents instantàniament
recognoscibles. La representació gràfica de l’entorn, en qualsevol de les seves manifestacions, es revela així com una de les eines més potents per a la construcció efectiva de l’espai
antròpic.” 129 Gràcies al procés d’escombrat sistemàtic que possibilita el reconeixement de
determinades característiques o relacions existents al nostre entorn, els mapes esdevenen
eines de construcció efectiva de l’espai de l’home.
Finalment, després de passar pels estadis subjectiu i objectiu, el mapa arriba a l’estadi intersubjectiu que el caracteritza plenament §Heteronomia arquitectònica i la qüestió de la intersubjectivitat).
La construcció d’un mapa comença amb l’establiment d’una mirada específica que tensiona
i direcciona l’accés a la realitat, continua escombrant sistemàticament la realitat respecte els
interessos concrets prèviament acotats, i acaba generant un resultat que, més que representar, construeix la realitat de manera concreta. Aquesta construcció és oberta a tothom, qualsevol pot fer-la servir de la manera que cregui convenient, sense estar en absolut limitat pels
interessos concrets que hagin animat inicialment la cartografia. Podríem fer servir la imatge
que fer mapes és com fer ulleres que ens ajuden a veure la realitat de certa manera, ulleres
que un cop fetes poden ser utilitzades per qualsevol persona i aplicades a qualsevol interès.
Els mapes, al capdevall, són filtres intersubjectius—dispositius que filtren i orienten la realitat
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de manera que construeixen maneres de mirar concretes, aprofitables, a priori, per qualsevol
subjectivitat i no pas només per aquelles que han produït el mapa. En definitiva, per fer un
mapa cal un interès subjectiu que desencadeni el procés de construcció cartogràfica, però
finalment el resultat té la capacitat d’establir comunicació entre subjectes diversos.
Performance: què fa un mapa?
Cartografiar, malgrat que participa de les seves lògiques, no és dibuixar ni és escriure. El
mapa és un document de gran especificitat, que incorpora lògiques tant geomètriques com
icòniques, tant lingüístiques com numèriques, en un marc gràfic cohesiu. Allò que un mapa
pot fer, la seva operativitat efectiva, respon a diferents lògiques i funciona per diferents canals que altres tècniques, com ara la imatge o el text.
Els mapes tenen capacitat agent a causa de dues característiques cartogràfiques bàsiques,
l’analogia i l’abstracció, gràcies a les quals el mapa genera un espai subrogat que substitueix
funcionalment la realitat que representa.130 La superfície del mapa estableix una analogia
directa amb les condicions del terreny, de manera que les condicions del terreny poden ser
registrades sobre el mapa sense cap dificultat conceptual aparent. Igualment, però en sentit
contrari, una traça sobre el mapa sovint implica una acció sobre el terreny—des de la delimitació d’un districte electoral al mur de Berlin, passant pel Tractat de Tordesillas, la línia
Mason-Dixon, el Plan Obus de Le Corbusier o el projecte Exodus de Koolhaas. Contrastant
amb aquest caràcter anàleg dels mapes trobem el seu caràcter necessàriament abstracte,
producte dels processos de selecció i codificació cartogràfica que hem exposat anteriorment (§Estructura: de què es compon un mapa?). Els processos cartogràfics abstreuen determinats
aspectes de la realitat, fent-la visible i comprensible a través de l’espai subrogat del mapa:
“els mapes no presenten el món directament i de forma transparent, [...] re-presenten el món
oferint versions de la veritat aprehensibles per la ment humana.” 131
La performativitat del mapa—allò que el mapa pot fer—es basa en la capacitat de construir un
espai anàleg a la realitat a partir de l’abstracció, cosa que li permet convertir-se en una mena
de taula d’operacions o flatbed: “essent tant anàloga com abstracta, la superfície del mapa funciona com una taula d’operacions [...] en la qual el cartògraf recopila, combina, connecta,
marca, oculta, relaciona i en definitiva explora.” 132 A partir de constituir un espai operatiu
sobre la realitat a través de l’analogia i l’abstracció, allò que el mapa pot fer s’alinea respecte a
tres vectors que podriem anomenar documental, mític i projectiu, vectors que es corresponen
amb els tres rols del mapa identificats a la primera part de la tesi: positivitat, expressivitat i
operativitat (§Positivitat, expressivitat i operativitat). Un mapa és capaç de documentar una acció, una
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condició o una situació de l’entorn, de manera que es converteix en un mecanisme de reconeixement i arxiu (vector documental). Un mapa és capaç de fer aflorar una imatgeria innovadora sobre un entorn ja conegut,
desconstruint la imatge rebuda de
les coses a través d’avançar-ne
una imatge diferent (vector mític).
Finalment, un mapa és capaç de
construir un nou marc per l’acció
en l’entorn cartografiat (vector
projectiu). El mapa, doncs, pot
documentar i descriure, pot construir múltiples i diverses imatges
de la realitat, i pot establir el marc
per fer emergir noves realitats.

¤ Fig. 18: Barcelona LANDGRID. Actar Arquitectura, 1998.

La performativitat o agència del mapa es deriva en bona part de la seva capacitat per a
descobrir aspectes de la realitat fins aleshores desconeguts o no imaginats. De fet, tal i
com recorda James Corner, és precisament a partir de les seves troballes (findings) que el
mapa esdevé una base, fonament o fundació (founding) per a l’acció transformadora: “la
cartografia desencadena els seus efectes més productius a través de troballes que també són
fundacions.” 133 Els mapes descobreixen potencials existents però sovint amagats, i a partir
d’aquestes troballes que reinventen contínuament la realitat, fonamenten nous modes d’intervenció: “la cartografia re-fa el territori una i altra vegada, cada cop amb conseqüències
noves i diverses.” 134
Ja hem apuntat al fet que un mapa simultàniament interpreta i anticipa. Interpreta la realitat construint-la de manera concreta a partir d’una selecció limitada de paràmetres, i
anticipa accions sobre aquesta realitat. Fins i tot en el més convencional dels mapes, el mapa
de carreteres, podem comprovar aquest doble rol, simultàniament hermenèutic i projectiu.
D’una banda mostra la realitat des del punt de vista de l’automòbil, i interpreta el territori
com un sistema de connectivitat entre vies de circulació. D’altra banda el mapa de carreteres és un document obert que convoca a l’acció, tant l’acció directa—recórrer el territori en
cotxe o tallar una via com a senyal de protesta—com l’acció transformadora de la realitat
cartografiada—projectar una nova carretera o construir un pont que modifiqui el traçat de
les vies existents. Cal deixar ben clar que el mapa de carreteres no diu on anar, ni com anar
d’un lloc a un altre, simplement mostra el camp de possibilitats del transport rodat en un
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territori acotat. El que fa el mapa, en definitiva, és interpretar la realitat existent i d’aquesta
manera generar possibles realitats noves.
En termes filosòfics, per tant, el mapa és comprensible com un mecanisme fenomenològic
amb funció alhora hermenèutica i projectiva. El mapa, com ja s’ha exposat, necessita del
fregament amb la realitat, no pot aparèixer sense un moviment de comprovació continu
respecte el seu objecte de cartografia, un anar i venir de la realitat al mapa. Un mapa és un
filtre, un sedàs específic que permet revelar aspectes concrets de la realitat que fins aleshores podien haver restat ocults. La cartografia és fonamentalment una tècnica heurística i de
revelació—com ho és la tècnica del saurí, que, vareta en mà, endevina l’existència d’aigües
subterrànies, existents però invisibles. Una prova de validesa del mapa és que permeti llegir
aspectes d’allò cartografiat (sigui un objecte, un territori, un comportament o un fenomen) prèviament desconeguts. Els mapes veritablement interessants són aquells que amplien la percepció de la realitat i permeten comprendre-la de manera concreta—al capdavall,
l’asímptota de tot mapa, el límit al qual tendeix, no és reconèixer semblances sinó generar
connexions. No és una representació mimètica, sinó operativa: el mapa no aspira a la simple
comprensió de l’existent, sinó a l’experimentació i l’ampliació de la realitat, tal i com James
Corner ha sabut expressar amb gran claredat:
Els mapes no són dispositius de mesura i descripció espacial transparents, neutrals o passius. Ans al contrari, són instruments extremadament opacs, imaginatius i operatius. Malgrat ser elaborats a partir d’observacions mesurades en el
món, els mapes no són ni retrats ni representacions del món, sinó construccions
mentals, idees que faciliten canvis i els efectuen. Describint i visualitzant fets
que d’una altra manera restarien ocults, els mapes estableixen les bases per al
treball futur. Cartografiar ja és sempre un projecte en potència.135
Allò que el mapa pot fer, per tant, és simultàniament reconèixer i anticipar. La operativitat
cartogràfica que explorem en aquesta tesi es basa en el fet que el mapa sempre es pot posar
tant abans com després de la realitat en fricció amb la qual es genera : és a dir, funciona
tant com a eina reveladora d’allò que existeix, com a eina projectiva d’allò que encara no
existeix. El mapa mai no reprodueix una imatge mimètica, sinó que estableix una lògica
operativa. Justament, allò que més ens interessa de la cartografia en el marc d’aquesta tesi
és la seva capacitat de generar disposicions, d’obrir noves possibilitats a la realitat. En definitiva, ens interessa sobretot la operativitat de la cartografia, que, més enllà de representar
una determinada visió de la realitat, construeix un terreny per la experimentació.
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La qüestió de la realitat
Mapa i realitat
El mapa, tal i com l’entenem en aquest treball, estableix una relació complexa amb la realitat
en fricció amb la qual es construeix. Com ja hem exposat en capítols anteriors (§Redefinicions
contemporànies del mapa, §Una definició de treball del mapa),

el mapa no és merament una representa-

ció d’una realitat objectiva, sinó un dispositiu que construeix la realitat de manera concreta,
en funció d’uns interessos específics i a través de l’analogia i l’abstracció. El fonament
d’aquest nostre posicionament, que la literatura especialitzada ha anomenat constructivista, es troba en una crítica radical al model filosòfic dominant durant la modernitat, basat en
el realisme metafísic. El realisme metafísic postula l’existència d’una realitat autàrquica i
independent del subjecte que la coneix, la qual cosa comporta una epistemologia representacionalista. Aquest model realista i el seu conseqüent representacionalisme, malgrat estar
superat en cercles filosòfics i acadèmics, encara és, i de lluny, el paradigma dominant en la
major part de discursos i pràctiques arreu del món—raó per la qual és necessari aquest capítol sobre la qüestió de la realitat des d’una perspectiva filosòfica.
La relació entre mapa i realitat ha estat abordada des de múltiples punts de vista, des de
la reducció del mapa a una simple representació mimètica de la realitat (la concepció
clàssica del mapa com a ‘mirall de la natura’), passant pel mapa com a simplificació
instrumental de la realitat (el ‘map communication model’ de Robinson), fins al mapa
com a mecanisme constitutiu de la realitat—a nivell de definir les categories respecte les quals es percep la realitat (la ‘raó cartogràfica’ de Farinelli), o a nivell de generar
simulacions que precedeixen la realitat perquè la produeixen deslligada de tot origen o
arrelament en el món (la ‘hiperrealitat’ de
¤ Fig. 19: Model del territori Aksai Chin, reclamat
per la Índia i la Xina. Base militar a la província xinesa de Huangyangtan, 2006.

Baudrillard).
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Avui en dia l’abstracció ja no és la del mapa, la del doble, la del mirall o la del
concepte. La simulació ja no és la del territori, la d’un ésser referencial, la d’una
substància. És la generació a través de models d’un real sense origen ni realitat:
hiperreal. El territori ja no precedeix al mapa, ni el segueix. Ara és el mapa que
precedeix al territori—precessió de simulacres—, és ell qui engendra el territori
i, si calgués reprendre la faula de Borges, ara són els bocins de territori que es
podreixen en l’extensió del mapa. És la realitat, i no el mapa, els vestigis de la
qual subsisteixen aquí i allà en els deserts que ja no són els de l’Imperi, sinó el
nostre. El desert del real en si.136
El text de Baudrillard reprèn la cèlebre faula de Borges “Del Rigor en la Ciencia”, que planteja la situació paradoxal d’un mapa que coincideix punt per punt amb el territori. 137 La paràbola de Borges és una crítica a la reducció del valor del mapa a una simple representació de
la realitat. Altres dels seus textos, com ara “La Muerte y la Brújula”, exploren explícitament
mapes que construeixen realitats concretes, territoris que no existirien sense el mapa que
els fa possibles.138
Com es pot deduir dels dos relats borgians, la relació entre mapa i realitat és força més
complexa del que sembla a primera vista. De manera simplificada podríem dir que el debat
sobre la primacia (i fins i tot la distinció) entre mapa i territori és fútil, ja que la relació entre mapa i realitat és una relació d’entrelligament i de mútua afectació—mapa i realitat es
constitueixen recíprocament. En aquest punt, es fa necessari un petit excursus que permeti
entendre les bases sobre les quals s’assenta la sempre problemàtica relació entre mapa i realitat, aïllant els dos grans paradigmes filosòfics que emmarquen aquesta relació: el representacionalista i el constructivista.
Relat d’un itinerari filosòfic
De manera habitual parlem de ‘realitat’. Ens hi referim, la descrivim, la coneixem, la transformem, la defugim, l’afrontem... Aquest ús habitual del terme ‘realitat’ té darrere seu una
llarga tradició filosòfica que li dóna suport. Aquest ús tradicional és, però, font d’equívocs
fonamentals. Parlar de ‘realitat’ ens dóna la “certesa” d’una estabilitat fonamental, a la vegada que ens hi encaixona i ens hi fa combregar. Algunes de les nostres experiències més
properes podrien desmentir aquesta concepció tradicional habitual i tranquil·litzadora,
però ens trobem contínuament reconduïts pel llenguatge que parlem, pels conceptes que
emprem, i per la visió educada que tenim sobre aquesta “realitat objectiva” que s’alça davant
nostre amb l’aparent certesa d’un castell imponent. El model filosòfic tradicional modern
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per explicar el coneixement es basa en la relació entre un subjecte i un objecte. El subjecte
coneix l’objecte, i la veritat seria l’adequació de la visió i judici del subjecte a allò que l’objecte és. A més a més, i sense adonar-nos-en, aquest model epistemològic ha anat envaint
àmbits d’experiència en principi aliens a la dualitat polaritzada subjecte/objecte; pensem
per exemple en l’experiència estètica, en l’amor, el gaudi culinari, el passejar, el badar o els
somnis. No es tracta de desmentir o desmerèixer la fertilitat que aquest model epistemològic ha tingut en l’àmbit científic, polític, o jurídic. Es tracta més aviat de situar-lo, de percebre’n els límits fora dels quals esdevé inoperatiu o fins i tot nociu, en tant que aquest model
representacionalista obstaculitza verbalitzar, concebre i plasmar experiències significatives
fonamentals en la nostra existència, i impedeix la generació d’altres lògiques que ens permetrien moure’ns-hi amb més desimboltura.
El model representacionalista concep la realitat com l’objecte a conèixer, que s’oposa al subjecte, i viceversa. La realitat és objectiva, el subjecte no només.139 La problemàtica es genera
sobretot per no voler posar en entredit la noció d’una realitat granítica, autàrquica, existent
amb independència del subjecte. Aquesta consideració fa que els problemes s’amunteguin a
la banda del subjecte. És el subjecte d’alguna manera també un objecte o no ho és en absolut? En el primer cas, en quin sentit ho és? I si no ho és, quina és la subjectivitat del subjecte? Com arriba el subjecte a l’objecte? Com es constitueix l’objecte? I el subjecte, és també
constituït? Té la constitució del subjecte res a veure amb la de l’objecte? Fins a quin punt allò
subjectiu pot atènyer una objectivitat en absolut? Què vol dir que el subjecte es representa
la realitat? Quin estatut té la representació? És subjectiva o objectiva? Si pertany al subjecte,
com pot aportar objectivitat a allò representat? I en aquest estira i arronsa s’entreté el paradigma epistemològic tradicional des de fa més de tres segles...
Paradigma representacionalista

Farem un breu recompte històric d’aquest relat representacionalista i de les vies de la seva
dissolució partint, per mor de la brevetat, de la modernitat filosòfica. No diem que la història
de la filosofia recent es redueixi a això, sinó que aquest és un itinerari rellevant en aquesta
història, especialment oportú en relació a la present recerca. La pertinència és clara: aquesta
tesi vol fer una contribució metodològica a l’àmbit dels projectes arquitectònics a partir de
la cartografia operativa, un concepte que revisa les assumpcions comunes del mapa com a
sistema de representació i que explora les possibilitats tant teòriques com pràctiques d’un
posicionament constructivista.
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A partir de Descartes (s. XVII) es diu que la filosofia fa un gir vers el subjecte. Innegable
com és la importància de la descoberta de l’àmbit del cogito, amb la seva apodicticitat sorprenent, el plantejament cartesià reforça de retruc l’esquema epistemològic subjecte-objecte
amb un seguit de conseqüències filosòfiques d’alt nivell. El pare de la filosofia moderna
concep la realitat i la re-descobreix deductivament a partir de l’evidència absoluta del ‘jo
penso’. Jo, Déu i el món són les tres substàncies que podem afirmar indubtablement segons el filòsof francès. La conseqüència que més ens interessa d’aquest plantejament és el
dualisme entre el pensament i la realitat extensa del món. El jo es concep com a substància
pensant (res cogitans) i, contraposadament, el món com a substància extensa (res extensa).
La dificultat que deriva d’aquí és la pregunta epistemològica central: com pot el pensament
conèixer la realitat? Com pot allò espiritual o mental atènyer la realitat física? Les contraposicions s’amunteguen: subjecte-objecte, pensament-extensió, idees-coses... En aquesta
situació filosòfica es va solidificant un pressupòsit anterior a Descartes, el de la realitat en
si, externa i independent de nosaltres. L’objecte és en si mateix el que és, i el subjecte l’ha de
conèixer, atansant-se més i més a una realitat que el transcendeix. La tradició empirista britànica encetada per Locke (s.XVII) intentarà evitar l’abisme ontològic que amenaça d’obrirse entre les idees i les coses materials, però no podrà abandonar el principi d’immanència
modern, segons el qual únicament tenim accés a la realitat a través de les nostres idees sobre
les coses, les quals, per tal de proporcionar-nos coneixement, s’han d’adequar a la realitat
externa independent. El problema de fons és com establir la correspondència entre idees i
coses, quan a les coses només hi arribem mitjançant les idees—úniques entitats a què tenim
accés directe.
Kant (s. XVIII) vol redreçar la situació de cul-de-sac a la qual la filosofia moderna es veié
abocada per l’assumpció acrítica del principi d’immanència per part de racionalistes i empiristes. El principi d’immanència afirma que, en primer terme, el que coneixem són les
nostres idees. Sobre aquests pensaments en podem tenir plena evidència. El problema continua sent, però, com es dóna la connexió, l’adequació o la correspondència entre idees i
coses, és a dir, entre pensament i realitat. El plantejament transcendental kantià és, respecte
aquest atzucac, veritablement revolucionari, atès que Kant reformula la problemàtica de socarrel. Tot coneixement és coneixement de fenòmens. La realitat en si (cosa en si o noümen)
és un concepte merament negatiu i, en rigor, buit. L’estructura del subjecte transcendental
estableix les condicions necessàries de tot objecte de coneixement possible. A partir d’ara,
parlar de realitat equivaldrà a parlar de realitat fenomènica, és a dir, de la realitat en tant
que apareix a un subjecte humà que exigeix certes condicions—espacialitat, temporalitat,
causalitat i la resta de categories sota les quals pensem allò rebut per la intuïció sensible. Per
101

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

dir-ho provocativament: s’ha acabat el temps en què el subjecte maldava per apropar-se a la
realitat objectiva, la qual l’ignorava altivament. La revolució o gir copernicà en la filosofia
de què parla Kant, acaba establint una relació sintètica d’estira i arronsa entre subjecte i objecte.140 Les coses, per tal de manifestar-se objectivament al subjecte humà, han de complir
les condicions imposades per aquest—les condicions de tota objectivitat. No és casualitat
que l’idealisme alemany—que seguirà els impulsos kantians, elevant-se per camins més
especulatius—, sigui un pensament radicalment dialèctic (especialment Hegel. s. XIX).
Els excessos especulatius de l’idealisme alemany motivaran una reacció que donarà lloc al
domini indiscutit de l’empirisme i el positivisme cientifista durant la segona meitat del s.
XIX. Aquí es produeix una naturalització del plantejament representacionalista modern. Es
podria interpretar com un pas enrere respecte a Kant. El positivisme accepta una realitat
objectiva positiva, és a dir, que està donada i es descomposa atòmicament en fets. La realitat
del positivisme és una realitat “en si”, que el subjecte psicològic (existent) ha de descobrir. El
subjecte ha d’establir les correspondències recíproques entre els fets, per tal d’ exposar-les
en lleis de format matemàtic i lògic estricte que donen raó dels fets esmentats. Aquestes
són les lleis científiques positives, de caràcter objectiu. Un cop més la tasca constituent del
subjecte passa a un segon pla, donant lloc a una veneració pels fets que evita plantejar-se la
pregunta per la seva gènesi i constitució en tant que fets.
Paradigma constructivista

Malgrat els matisos introduïts pel neokantisme a finals del s. XIX i a principis del s. XX,
possiblement sigui la fenomenologia de Husserl la que etziba el cop més directe al plantejament epistemològic tradicional que suposa una realitat sobirana que els humans hem de
representar-nos. Husserl posarà entre parèntesi (epokhé i reducció) l’actitud natural en què
vivim, quotidianament i científica. Aquesta actitud natural consisteix en l’assumpció ingènua de posicionaments metafísics de gran abast, com és la creença implícita en una realitat
independent de la ment i de la teoria. Per contra, Husserl parteix de l’apriori de correlació
entre subjecte i objecte en què es constitueix tot el que és i, per tant, també el ser-real de la
realitat en què creu l’actitud natural. El jo i el món són els dos moments de la realitat primordial, fundant i constituent que és el seu entrelligament, que Husserl anomena intencionalitat i que Heidegger entendrà com a ésser-en-el-món. A partir d’aquí la fenomenologia
obre diverses portes a l’hora de pensar la realitat o les realitats.
Així, Husserl concep la realitat com un compendi de constitucions de sentit d’un subjecte transcendental.141 Heidegger la situa en l’àmbit de la interpretació (que sempre és re102
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interpretació) o projecció de sentit d’una existència indefugiblement històrica i fàctica, que
oscil·la entre existir amb el pilot automàtic en la inèrcia dels rols i sobreentesos quotidians,
i la possibilitat d’una apropiació més originària de la pròpia existència com a existència
llençada en un món.142 Merleau-Ponty o Henry pensen la realitat des d’un subjecte corporal
que constitueix el sentit des del propi moviment i des de l’autoafecció en què consisteix la
vida, respectivament.
En tot cas, en qualsevol de les aproximacions esmentades, la realitat deixa d’ocupar l’altar
distant en el qual se li havia dispensat una veneració i un respecte més propis de la teologia. Les conseqüències filosòfiques del plantejament monoteïsta d’un Déu que creava la
realitat total a partir del no-res—una realitat que mai podíem arribar a concebre amb la
puresa i lucidesa d’aquell que l’ha feta—van perdent pes.143 Aquest plantejament exigia de
les ciències i de la filosofia una tasca inassolible: la visió objectiva de la realitat des de la condemna (quasi bíblica) de ser subjectes. Des del paradigma representacionalista s’ha lluitat
intensament per assolir una visió objectiva de la realitat en si, sense que el subjecte afectés
tal visió, la contagiés de la seva imperfecció i de la seva parcialitat. La fenomenologia, en
les seves múltiples accepcions, accepta productivament tal parcialitat (estar sempre en una
o altra perspectiva) com a constituent de la realitat. D’aquesta manera, per a la fenomenologia, més que un resultat que hem d’assolir, més que un punt d’arribada, la realitat és un
procés, un camí, una transformació que mai deixa de ser una autotransformació—ja que en
la concepció fenomenològica el subjecte és coextensiu amb l’objecte, i la realitat no és sinó
l’entrelligament d’ aquests dos pols.
En aquest ordre de les coses, Heidegger planteja una altra manera de pensar la veritat. Segons diu, tradicionalment, la veritat fou pensada com a correspondència o adequació entre
el que pensa el subjecte i el que ofereix l’objecte, entre proposicions i fets (realitat objectiva). Aquesta concepció de la veritat, però, es derivaria d’una dimensió prèvia: l’ ’obertura’,
‘manifestivitat’ o ‘desocultament’.144 Aquesta veritat originària, però, es consuma en un joc
d’ocultament i desocultament, que possibilita en cada moment històric la manifestació del
que és en una o altra tessitura. Es pot dir que la relació subjecte-objecte—així com els seus
rendiments “veritatius”—només es dóna ‘situada en’ l’esdevenir-se històric d’un sòl previ de
significació en què ja ens trobem d’entrada. Per tot això, a Ser i temps (1927), Heidegger no
parla ni de subjecte, ni d’home, ni de persona, ni de consciència, sinó d’ésser-en-el-món.
Som en el món, i ens hi trobem fàcticament situats, col·locats i deixats anar. És a dir, existim
ja en un món, ens hi movem havent-lo pre-comprès d’entrada. No hi ha accés a res sinó és
des d’una prèvia comprensió del món, del que som i del que són les coses que no són com
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nosaltres. Fins i tot la “descripció objectiva de la realitat”, per parlar amb termes que han
fet fortuna, només és possible des d’un món, des d’un sentit (de fons) sobre el qual la recerca
de l’objectivitat tingui algun significat (o sentit concret). Existim ja en el desocultament,
és a dir, en la “veritat” de les coses, des del fet que aquestes se’ns mostren. Les coses poden
manifestar-se justament perquè ja les precomprenem, havent-les projectat des del nostre
món, en relació als plans, tasques, inèrcies i desitjos que ens constitueixen. La veritat com
a adequació entre el que el subjecte diu o pensa i el que l’objecte és, només es dóna en un
segon moment, en una específica interpretació (Auslegung) que s’assenta sobre el nostre
previ ésser-en-el-món.145
En definitiva, som en la indestriabilitat prèvia dels pols posteriorment assolits del jo i el
món entesos aquí com a subjecte i objecte. Existim sempre des d’ una pre-comprensió de
possibilitats no escollida, ja donada, sobre la qual podem assumir, rebutjar o modificar les
possibilitats que se’ns han obert. Som actius (i, per tant, possibles) a partir d’una passivitat
inicial, a partir del nostre estar llençats en un món. És a dir, existim en tant que ‘projecte
llençat’: estem llençats en el món, i, per tant, ja ens trobem de bones a primeres en un projecte de comprensió, que ens apropiem d’una manera o altra. La ‘interpretació’ de què parla
Heidegger seria l’elaboració de la precomprensió en què ja existim sempre: “Interpretació
no és el prendre coneixement del comprès, sinó el desenvolupament de les possibilitats projectades en el comprendre.” 146
Assumint les bases epistemològiques de la fenomenologia i l’hermenèutica, així com de la
psicologia genètica de Jean Piaget, el constructivisme radical d’Ernst von Glaserfeld, desenvolupat al darrer quart del s. XX, és una entrada que podria servir com a argument
final després de la presentació ràpida del problema de la realitat al llarg de la filosofia occidental canònica. El pensament de von Glaserfeld és interessant perquè posa en relació el
constructivisme contemporani amb actituds pròpies dels escèptics, i en certa manera traça
una genealogia alternativa a la història dominant de la filosofia occidental. Von Glaserfeld
defensa una posició que no és nova en absolut, sinó que està a l’arrel d’alguns dels episodis
més interessants de la història del pensament occidental, i que en certa manera en marquen
alguns límits: d’Alcmeó (s. VI aC) a Piaget (s. XX) passant per Vico, Kant, Dilthey, Husserl,
Wittgenstein, Schrödinger, Heisenberg, Luckmann, o Dewey.
Els principis del constructivisme radical de von Glaserfeld són els següents: en primer lloc,
el coneixement no és rebut passivament sinó que és construït activament pel subjecte que
coneix; i en segon lloc la funció del coneixement és adaptativa, és a dir que serveix per organitzar el nostre món experiencial i no pas per a descobrir una “realitat en si”.
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El constructivisme és, doncs, radical perquè trenca amb les convencions i desenvolupa una teoria del coneixement en la qual aquest ja no es refereix a una
realitat ontològica, ‘objectiva’, sinó que es refereix exclusivament a l’ordenament
i l’organització d’un món constituït per les nostres experiències.147
El constructivisme rebutja el realisme metafísic que ha caracteritzat la filosofia canònica
fins a Kant i abraça la idea de Piaget segons la qual “la intel·ligència ordena el món ordenant-se a si mateixa”.148 Per Piaget, aquesta organització és el resultat d’una interacció entre
la intel·ligència conscient i l’ambient—una fricció entre els nostres modes de conèixer i la
realitat, de la mateixa manera que ja hem apuntat anteriorment en parlar de com es generen
els mapes (§Procés: com es construeix un mapa?). Ja des de temps presocràtics hi ha hagut una línia
de pensament que ha posat en dubte la tesi bàsica del realisme dominant, segons el qual
perquè una cosa pugui ser vista ha de ser allí abans que la mirada pugui posar-s’hi i reconèixer-la—és a dir, que els objectes d’experiència han d’existir abans que qualsevol consciència els pugui experimentar. Això no obstant, és Giambattista Vico (s. XVIII) que amb la
seva fórmula verum ipsum factum (el veritable és el mateix que el fet) estableix el nexe entre
veritat i producció, segons el qual l’ única veritat que pot ser coneguda és la que resulta de
l’acció creadora o productora del propi acte de conèixer, expressant així amb gran claredat
l’equivalència entre conèixer i construir: “la veritat humana és allò que l’home arriba a conèixer tot construint-ho, formant-ho per mitjà de les seves accions”.149 Vico argumenta que
l’ésser humà només pot conèixer una cosa quan ell mateix la crea mitjançant operacions
cognitives: “Vico considera el coneixement de la raó humana i el món de l’experiència racional com a productes simultanis de construccions cognitives humanes. [...] L’experiència,
així com els objectes de l’experiència, són en totes les circumstàncies el resultat de la nostra
manera i forma d’experimentar.” 150 El constructivisme radical desenvolupa aquestes idees
bàsiques a la llum dels treballs de la ciència del s.XX, des de la recerca biològica dels processos cognitius d’Humberto Maturana fins als estudis sobre l’aprenentatge infantil de Jean
Piaget, passant per la mecànica quàntica, la cibernètica de Heinz von Foerster, i l’Umwelt
de Jakob von Uexküll—“Tota criatura viva determina el seu ambient en virtut de la seva
manera de ser.” 151
Una idea fonamental de von Glaserfeld és la diferenciació entre correspondre (to match) i
encaixar (to fit). Si el realista busca un coneixement representatiu que es correspongui amb
la realitat (una realitat que existiria independentment del subjecte coneixedor), el constructivista busca un coneixement que encaixi amb la realitat—com una clau que encaixa en un
pany, on l’encaix descriu una capacitat de la clau en relació al pany, però no descriu pas la
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naturalesa del pany en si, és a dir, abans d’entrar en una relació operativa amb la clau que
l’obre. Deixant de banda una correspondència isomòrfica entre el coneixement humà i la
realitat “objectiva”, el constructivisme busca l’acord o encaix entre el subjecte coneixedor i
el seu entorn, del qual només podrà tenir-ne un coneixement mediat per les seves operacions cognitives. El coneixement constructivista no pretén accedir a la “realitat real” sinó a
navegar en el món construït a partir de la nostra experiència.
Siguin quins siguin els materials que triem, [...] aquests materials determinen
límits. Però nosaltres experimentem aquests límits, per així dir-ho, només des
de ‘dins’ [...]. Mai se’ns mostren les fronteres del món en les quals naufraguen les
nostres iniciatives. Allò que vivim i experimentem, allò que coneixem i arribem
a saber està necessàriament construït pels nostres propis materials i només es
pot explicar per [la nostra] manera i forma de construir.152
Més enllà de fenomenologia i el constructivisme radical, des d’altres tradicions de la filosofia contemporània (estructuralisme, postestructuralisme, pragmatisme, hermenèutica,
escola de Frankfurt, així com en certs plantejaments de la filosofia analítica) s’ha apuntat
cap al mateix: el desballestament de la realitat com a independència absoluta i inafectable.
Els intents de pensar com es constitueix/en el/s sentit/s de la realitat han estat diversos i no
forçosament congruents. Amb tot, les nocions d’una realitat que som també nosaltres; que
fer i ser no són antitètics; que interpretar i percebre dansen plegats (les ombres de Nietzsche
són molt allargades); que el món no és un defora i nosaltres un dedins aïllat que ha de sortir,
sinó que ja estem sempre en el món, perquè el fem i el som en el nostre viure-hi—tot això
planteja un paradigma molt diferent del paradigma de la representació, segons el qual el
subjecte es representa en el seu fòrum intern la realitat objectiva externa, de manera que el
subjecte és un mirall (imperfecte) d’una realitat independent.
En conclusió, per clarificar l’argument hem presentat una oposició entre el que sintèticament designem com a ‘representacionalisme’ i el que denominem com a ‘constructivisme’.
El realisme metafísic implícit que permet el representacionalisme parteix d’una realitat donada i independent a la qual el coneixement humà ha d’accedir, mentre que les tendències
constructivistes en la filosofia parteixen de la indissociabilitat de la realitat i de l’existent.
L’oposició anterior no deixa de ser una simplificació històrica que ens permet, això sí, exposar amb claredat l’argument que defensa la productivitat d’un atansament constructivista a
la qüestió de la realitat.
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Espai abstracte, espai carregat, espai produït
Construït sobre el fonaments de la crítica fenomenològica al representacionalisme dominant, el constructivisme radical de von Glaeserfeld que acabem d’exposar s’alimenta tant
de la tradició que va d’Alcmeó de Crotona a Jean Piaget com de l’ambient políticament
carregat comprès entre el final de la Segona Guerra Mundial i la crisi del petroli de 1973.
Productes del mateix moment històric, els Situacionistes, els esdeveniments de Maig de
1968, el heideggerianisme engagé de Foucault i el pensament d’Henri Lefebvre provoquen
importants reflexions sobre la realitat tardomoderna i en concret sobre l’espacialitat de la
ciutat. El desballestament de la realitat independent a la qual ens hem referit en la secció
anterior deixa d’estar limitada a l’àmbit de la filosofia acadèmica i passa a ser una qüestió
d’ordre polític amb profundes implicacions en la societat contemporània—prenez vos désirs
pour des réalités.153 En aquesta secció s’exploren les implicacions específiques de la superació
del representacionalisme modern en el marc de l’espacialitat, que és una condició bàsica
tant de la cartografia com de l’arquitectura.
Tal i com ja hem apuntat anteriorment, l’espai modern, la caracterització paradigmàtica
del qual és la intuïció pura a priori de Kant, constitueix el marc del coneixement possible.
Segons l’estètica transcendental, l’espai és la condició de possibilitat de tots els fenòmens
externs. L’espai de la modernitat es caracteritza fonamentalment per ser un marc abstracte, un continent sense contingut. Heidegger es refereix a la concepció espacial moderna—
que arrenca en la res extensa cartesiana—com a interioritat o ‘estar-dins’ (Inwendigkeit).154
Aquesta concepció espacial és el resultat d’un projecte de formalització matemàtica que
tendeix a abstreure les qualitats concretes de l’espai, ja siguin de tipus físic, meteorològic o
fenomenològico-vivencial. A nivell filosòfic, l’espai modern es caracteritza com a contenidor abstracte.
Durant el primer terç del s. XX, des del món de l’art, la literatura i la filosofia es va produir
una reacció important contra aquesta concepció abstracta de l’espai, o més concretament
contra l’ús instrumental, tecnocràtic i mecanicista de la concepció abstracta d’espai assentada al llarg de la industrialització. A partir de les experiències de les avantguardes artístiques de principis del s. XX, el Moviment Modern va convertir l’espai en el concepte central
de la teoria arquitectònica.155 L’espai del Moviment Modern es desmarca de la condició purament abstracta per esdevenir un espai carregat a nivell espiritual i perceptiu.156
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L’any 1974 Henri Lefebvre publica el llibre La production de l’espace, en el qual desenvolupa
una crítica radical a la conceptualització tant de l’espai abstracte il·lustrat com de l’espai
carregat del Moviment Modern.157 La crítica es basa en entendre l’espai com un producte
social. Segons Lefebvre, “l’espai no es pot continuar concebent com a passiu i buit”; l’espai
no és ni un fet natural ni cultural, sinó un producte de les tensions socials en relació amb
l’entorn físic.158
Tradicionalment, el terme [espai] no evocava més que les matemàtiques, la geometria (euclidiana) i els seus teoremes, per tant, una abstracció: un contenidor sense contingut. [...] En el millor dels casos, l’espai era considerat un medi
buit, continent indiferent als continguts, però tàcitament definit d’acord a certs
criteris: absolut, òptic-geomètric, euclidià-cartesià-newtonià. [...] [Avui proposo
considerar] l’espai (social) i el temps (social) ja no com a actes de ‘naturalesa’
més o menys modificada, i tampoc com a mers actes de ‘cultura’; sinó com a
productes.159
El més interessant de l’aportació de Lefebvre des de l’angle de la present tesi és el fet que emfatitza el caràcter (socialment) produït d’aquest marc general dins del qual vivim els homes i,
per tant, resitua el paper de les pràctiques de codificació espacial, com ara la cartografia. En
mostrar la unitat teòrica entre l’espai físic, el mental i el social, Lefebvre efectua una problematització de l’espai que està molt relacionada amb les experiències concretes d’obstrucció de
l’espai social tradicional i construcció lliure de l’espai viscut promogudes per la Internacional
Situacionista i explorades en major o menor mesura al maig del 68. A partir de les experiències situacionistes i la teorització lefebvriana de la producció de l’espai, la cartografia es veu apel·
lada directament com a eina política de transformació de la realitat. Des del moment en què
la realitat física, mental i social en què vivim es desnaturalitza i es comprèn com a quelcom
de produït, s’obre la veda per a proposar altres produccions de la realitat. En aquest sentit, les
pràctiques cartogràfiques amb més ambició crítica contribueixen a la transformació de l’espai
social a través de la producció d’un imaginari alternatiu al dominant que permet inserir noves
pràctiques socials i projectar noves realitats. La noció d’espai produït implica la possibilitat de
producció de l’espai, de manera que l’espai tradicionalment entès com a marc neutre i predeterminat es converteix en un marc orientat i que cal construir. El camp de la realitat s’amplia.
El petit excursus filosòfic que és aquest capítol ha servit per fonamentar una idea bàsica
sobre la qual es basa el concepte d’operativitat cartogràfica, a saber, que la realitat no està
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donada, sinó que està epistemològicament, socialment i políticament construïda, co-constituïda amb el subjecte que la coneix i l’habita. En conseqüència, el mapa no pot representar
una “realitat en si” independent de les categories mentals, de les tècniques disponibles, o
dels interessos concrets d’aquells que la cartografien—al contrari, el mapa construeix la realitat de manera concreta, i així d’una banda evidencia la posició des de la qual aquesta s’ha
re-presentat, i d’altra banda obre horitzons de transformació específics i sempre diversos de
la realitat així cartografiada.
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Cartografia positivista: principals pols conceptuals
Al llarg de la història de la cartografia s’ha conceptualitzat el mapa i el procés cartogràfic
de maneres molt diferents que responen a diferents concepcions de la realitat i a diferents
posicions dins de la filosofia de la ciència. El mapa no és un document ingenu i transparent,
que simplement representa gràficament una part de la Terra o la seva totalitat. Escrivint el
prefaci de la seva ambiciosa Història de la Cartografia, Harley i Woodward ho expressen
així—“la pregunta aparentment simple, Què és un mapa?, planteja problemes d’interpretació complexos.” 160 El replantejament constant sobre què és un mapa, quins són els processos
per generar un mapa, i quins són els modes de recepció de la informació cartogràfica, s’ha
accelerat molt notablement durant el s. XX i especialment durant els darrers cinquanta
anys. Això obliga a fer un repàs de les grans conceptualitzacions que han pensat i repensat
les bases ontològiques, epistemològiques i metodològiques de la cartografia en els últims
anys.
En aquest capítol fem un repàs de les principals conceptualitzacions clàssiques de la cartografia occidental, és a dir, aquelles tendències que orienten des de pols conceptuals específics el paradigma positivista de la cartografia dominant a occident. Un cop assentades
les bases de la tradició occidental, en el proper capítol explorarem amb més deteniment el
paradigma crític de la cartografia i les seves implicacions en generar un camp ampliat d’allò
que és el mapa i especialment d’allò que el mapa pot fer.
Una història de progrés?
Una primera qüestió a tenir en compte és que la pròpia historiografia de la cartografia pot
respondre bàsicament a dos models: d’una banda el model progressiu i teleològic (o finalista), i d’altra banda el model no-progressiu i no-presentista. Les narratives més exteses de la
història de la cartografia occidental tendeixen a seguir un model progressiu, basat en una
evolució contínua empesa pel desenvolupament tecnològic. Segons aquesta visió, la història
de la cartografia és una història d’èxit progressiu, on els mapes de cada època superen els de
l’època anterior, mobilitzant la tecnologia i l’aparell matemàtic en una recerca contínua per
acostar el mapa a la realitat representada. Aquesta epistemologia de base científica, promoguda com a mínim des de la Il·lustració, assumeix que l’objectiu de la cartografia és produir
documents que estableixin una relació “correcta” amb una realitat física que s’entén com a
inapel·lablement objectiva. La assumpció ontològica és que el món existeix de manera independent a l’observador, i és subjecte d’un coneixement objectiu lluny de tota ambigüitat.
La relació correcta que la cartografia de base empírica pretén establir no és altra que la de
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la coincidència mimètica: el mapa és el mirall de la natura, i com a tal reflecteix fefaentment una realitat desproblematitzada. Tal i com ho expressa Harley, aquesta narrativa es
basa en una “creença en el progrés: és a dir la creença en que representacions cada vegada
més precises de la realitat poden ser produïdes a través de l’aplicació de la ciència.” 161 Els
elements que distingeixen el “mapa veritable”, relacionats amb una certa idea de perfecció
tècnica que s’associa amb el rigor i la precisió, són la mesurabilitat i la homogeneïtzació o
estandarització . Des d’aquest punt de vista, la història de la cartografia és una història de
progrés lineal, de manera que s’assisteix a una millora contínua tant en la precisió com en
la complexitat i la exhaustivitat del mapa. Exactament en aquests termes s’expressa Crone:
“la història de la cartografia és en gran part la història de l’augment de la precisió amb la
qual es determinen les distàncies i les direccions, [... ] així com de l’augment de l’amplitud
i l’exhaustivitat del contingut del mapa.” 162 Aquesta narrativa teleològica entén el progrés
científic i tecnològic deslligat del marc social i de relacions de poder on el mapa es produeix,
té la intenció (o si més no produeix l’efecte) de “demostrar” que l’evolució del mapa és “natural”, i que només hi ha una manera correcta d’afrontar el problema cartogràfic. Es dóna
així legitimitat històrica a la visió positivista defensada per bona part de les corporacions
cartogràfiques professionals que busca desproblematitzar el mapa a nivell cultural, social
i polític, acceptant la discussió estrictament en termes tècnics. Des d’aquest punt de vista,
no hi hauria pròpiament una història de la cartografia com a història de diferents modes de
comprensió i construcció de la realitat, sinó simplement una història de les tècniques que
permeten anar-se acostant progressivament a l’objectiu últim d’una representació objectiva,
neutra i no-ideològica de la realitat. Aquesta visió encara és majoritària, especialment quan
el mapa es produeix i s’utilitza de manera acrítica . Pickles ho expressa en aquests termes,
Seguim atrapats dins de la metafísica de la presència, que pressuposa un objecte
fundacional contra el qual les distorsions i interpretacions poden ser mesurades:
és a dir, que seria possible produir una imatge lliure d’interpretació que no distorsioni el món.163
A l’extrem oposat d’aquesta comprensió de la història de la cartografia com un progrés que
tendeix cap a una fi última, la representació objectiva de la realitat, trobem el model historiogràfic defensat per Matthew Edney a “Cartography without “Progress”.164 Segons el model
no-progressiu, és més productiu entendre la història de la cartografia com el desenvolupament de diferents modes cartogràfics emmarcats en una sèrie de relacions culturals, socials i tècniques que determinen cada pràctica cartogràfica concreta. Aquesta aproximació,
molt propera a la posició constructivista exposada anteriorment
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busca evitar les limitacions del model progressiu i lineal de desenvolupament cartogràfic,
tant a nivell d’assumpcions ontològiques (el món té una existència objectiva com a realitat
en si) com epistemològiques (aquest món pot ser progressivament descrit i conegut) com
metodològiques (els instruments d’aquest coneixement progressiu són, exclusivament, la
observació i la mesura—que, al capdavall, són la traducció a la problemàtica específica de
la cartografia del racionalisme il·lustrat: experiència i experiment). Estudiant el desenvolupament de la cartografia occidental entre 1500 i 1850, Edney destil·la set modes cartogràfics que responen a diferents moments històrics i resolen—sempre localment i de manera
parcial—problemàtiques diverses, ja que cada mode cartogràfic “ és un conjunt de relacions
específiques que determinen una pràctica cartogràfica particular. Hi ha tres tipus de relacions: culturals, socials i tecnològiques. Cada mode hi està completament immers i forma
part integral d’aquestes relacions.” 165
Els modes cartogràfics formals que Edney descriu són productes del món on apareixen, i
alhora generen un catàleg creixent de maneres de representar gràficament el món que és
utilitzable i utilitzat més enllà del moment de la seva aparició. Al Renaixement, amb la introducció de la impremta, la incipient construcció de l’estat modern, i la constitució d’una
territorialitat comercial de gran escala promoguda per la nova classe mercantil, es desenvolupen tres modes cartogràfics ben diferenciats: corografia, cartes de navegació i topografia
(chorography, charting, topography). La corografia és un procés d’arrel intel·lectual que té
com a problema la construcció d’un únic mapa d’escala gran a partir de l’anàlisi, l’avaluació
i la reconciliació d’informació geogràfica de tipus variats i de temps diversos. És un treball
d’estudi que no requereix la comprovació directa de la informació geogràfica sinó que treballa a partir de fonts cartogràfiques i bibliogràfiques preexistents. El mode de les cartes
de navegació o cartes nàutiques, derivat dels portolans medievals, es basa en recopil·lar
distàncies i direccions marítimes, i té per funció la regulació de la navegació per part dels
emergents poders marítims que controlen les rutes asiàtiques i americanes. La topografia,
que permet representar amb rigor geomètric porcions menors de territori, es basa en la
mesura directa i reconeix bàsicament els límits de propietat, que es comencen a fixar amb
un nou grau de precisió en aquesta època. Al finals del s. XVI apareix la geodèsia (geodesy)
com una fusió entre els modes corogàfic i topogràfic. La geodèsia compara les longituds
terrestres i astronòmiques d’un mateix meridià, i per tant implica uns importants coneixements astronòmics i matemàtics que s’apliquen bàsicament per resoldre le problema de la
projecció terrestre. A l’inici del s. XVIII, la Il·lustració desenvolupa el mode de la cosmografia matemàtica (mathematical cosmography) resultat de la convergència dels quatre modes
de la primera moderintat:
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Els modes cartogràfics de la primera modernitat europea van fusionar-se completament respecte les proposicions filosòfiques que els hi van donar una unitat
teòrica coincident amb la seva convergència pràctica. [...] Les múltiples perspectives del s. XVI van donar pas [a l’inici del s. XVIII] a una única perspectiva de
la racionalitat [...] que requereix que només ha d’haver-hi un sol mapa de cada
territori. 166
A finals del s. XVIII i durant el XIX, quan la cartografia forma part integrant dels processos
d’estatitizació,167 apareixen dos modes cartogràfics nous: la cartografia sistemàtica (systematic mapmaking) i la cartografia temàtica (thematic mapmaking). En el primer cas, es tracta
de cartografiar un país sencer a la mateixa escala i fent servir tècniques de reconeixement
de camp sistemàtiques, sense dependre d’informació prèvia. En el segon cas, es tracta de
cartografiar la realitat social fent servir els mateixos criteris desenvolupats al llarg dels anys
per la representació acurada de la realitat física d’un territori. L’aparició de la cartografia
temàtica està íntimament relacionada amb el desenvolupament de l’estadística, que forneix
dades “objectives” sobre la realitat social. No és casual que aquests dos modes cartogràfics
apareguin gairebé al mateix moment i de manera complementària, ja que mentre un tracta
del coneixement exhaustiu i detallat del territori d’un Estat (o les seves colònies), el segon
tracta la realitat social de la població que habita en aquest territori. La necessitat d’un coneixement precís, rigorós, exhaustiu i “objectiu” de la naturalesa tan física com social d’un
Estat és producte de la voluntat de control sobre el territori i la població, precisament els
dos eixos sobre els quals es basa la sobirania de l’Estat-nació modern—no és doncs estrany
comprovar que els primers i més reeixits exemples de cartografia sistemàtica i temàtica corresponguin a França, que n’és el paradigma.168
Malgrat les importants diferències entre ells, tots els modes formals de la cartografia occidental exposats per Edney (corografia, cartes de navegació, topografia, geodèsia, cosmografia matemàtica i cartografia temàtica) comparteixen “les mateixes expectatives culturals
segons les quals el mapa replica l’estructura del territori amb precisió i exactitud”—això és
la concepció positivista de la cartografia.169 Més enllà del fet que hi ha altres concepcions
possibles i viables, l’aportació d’Edney és interessant precisament pel fet de rebatre una visió monolítica i determinista de la història de la cartografia des de dins de la tradició cientifista-occidental. Altres autors han treballat la mateixa idea d’una historiografia multi-focal
i no progressiva, ampliant el camp d’estudi a pràctiques cartogràfiques i mapes de cultures
no-occidentals o bé situades fora dels discursos dominants de la cartografia professional/
oficial, com ara mapes subversius, infantils, parroquials o connectats amb pràctiques artís113
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tiques. El corpus occidental-modern de la cartografia és important però deixa fora del seu
àmbit una part molt significativa de pràctiques i usos cartogràfics. L’alteritat generada per
la concepció tècnico-positivista del mapa és de diversos ordres: alteritat cronològica (mapes
anteriors al s. XV); alteritat geocultural (mapes no-occidentals); alteritat disciplinar (mapes
que no responen a la disciplina cartogràfica stricto sensu).
Hi ha molts treballs interessants sobre aquests ‘mapes-altres’, i si bé aquest no és el moment
per allargar-se excessivament en la qüestió, val la pena indicar alguns textos de referència.
Pel que fa a l’alteritat cronològica, és imprescindible referir-se a l’imponent treball sobre
cartografia antiga al volum 1 de la History of Cartography, on s’exploren en detall des dels
mapes prehistòrics fins la cartografia medieval de l’Europa del 1500, pasant per la cartografia al Pròxim Orient i Egipte i la cartografia greco-romana des de la Grècia Arcaica fins
a l’Imperi Bizantí.170 Una altra font excel·lent és el llibre Topographical Maps, que presenta
una quantitat important de mapes d’escala petita anteriors al s. XVI-XVII, ordenats segons
tres grans grups—símbols, imatges i reconeixements (symbols, pictures, surveys)— que posen en relleu els principals horitzons conceptuals respecte els quals els mapes s’han anat
definint al llarg de la seva dilatada història.171
L’alteritat geocultural és ben representada en la obra Maps are Territories,172 on s’exposen i
es comenten diversos exemples de mapes realitzats per nadius americans i aborígens australians, amb la voluntat de posar de manifest altres concepcions de l’entorn dels homes
vehiculades a través de mapes. Cal també referir-se altre cop a la History of Cartography,
aquest cop als tres llibres del seu volum 2, on unes 2.000 pàgines desenvolupen una ambiciosa història de la cartografia no-occidental, des de l’Àfrica fins la Xina, passant per les
Amèriques, el Sud Asiàtic, Àsia central i Oceania. 173
L’alteritat disciplinar ha estat molt treballada des d’òptiques més parcials i especialitzades.
Hi ha molts tipus de mapes que, dins de l’entorn cultural contemporani occidental, desafien l’hegemonia de la cartografia positivista. Mapes infantils/juvenils encara no sotmesos
als codis cartogràfics dominants;174 mapes parroquials construïts des d’interessos i coneixements locals;175 mapes subversius que des de l’interès en la denúncia i la acció directa,
projecten construccions alternatives de la realitat i revelen aspectes poc evidents en representacions cartogràfiques convencionals;176 mapes concebuts des de la pràctica artística que
evidencien el caràcter problemàtic del mapa i n’estenen el seu àmbit; 177 o bé mapes produïts
per apropiació col·lectiva de tecnologies de la informació emergents.178
Les referències citades són només una petita part d’un gran corpus de literatura que posa de
manifest que, al límit, hi ha tants modes cartogràfics com loci socio-culturals.
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Així doncs, sense negar la validesa parcial de la narrativa positivista, som del parer que no
estem davant d’una història de la cartografia que es planteja en termes de progrés i superació constant, sinó d’una història que prioritza els diferents tipus de coneixement i els diferents tipus de relació amb la realitat física que cada mode cartogràfic activa. Des d’aquest
punt de vista, els diversos modes cartogràfics existents són interdependents i articulen diferents visions del món.
Com acabem d’enunciar i desenvoluparem en els tres capítols finals d’aquesta segona part de
la tesi, els modes cartogràfics possibles no es limiten al model científico-positivista. Abans
però d’explorar aquests models alternatius, en el present capítol resseguirem els principals
pols conceptuals de la cartografia moderna, per tal d’entendre l’amplitud i la riquesa del
paradigma positivista de la cartografia dominant a occident.
Matematització
El mapa ha estat conceptualitzat de moltes maneres al llarg de la història i a l’ample de la
Terra. Com hem introduït en la secció anterior, els marcs conceptuals que han regit la manera com els homes han entès la producció i l’ús dels mapes són indissociables dels entorns
socioculturals on han aparegut. Des del nostre entorn tardo-modern i occidental, hi ha un
moment d’importància cabdal que no es pot passar per alt si volem entendre com la cartografia i el mapa s’han configurat en el nostre passat immediat: el Renaixement. Alguns
autors fins i tot han arribat a prendre el gran canvi en la conceptualització, producció i usos
del mapa del Renaixement com un punt zero, un origen del mapa tal i com l’entenem encara
avui:
la funció discursiva de mapa no està ben arrelada fins al sorgiment de l’Estat
modern [...], amb el qual coevoluciona com a instrument de política, per avaluar
els impostos, per fer la guerra, per facilitar les comunicacions, i per explotar els
recursos estratègics.179
Sense entrar en polemitzar amb Denis Wood sobre si hi havia mapes abans del 1500,180 és
evident que durant el Renaixement es produeixen canvis fonamentals en la concepció de
l’espai que determinen un patró que dominarà la cartografia gairebé fins als nostres dies.
El nucli d’aquest canvi és la matematització de l’espai, és a dir entendre l’espai com una
realitat objectiva, dotada de propietats intrínseques independents de l’home, i cognoscible
racionalment a partir de la mesura.
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A l’època medieval no podem parlar pròpiament d’ ‘espai’ en un sentit general o abstracte,
sinó més aviat d’una sèrie més o menys interconnectada de ‘llocs’ concrets que articulen
àmbits geogràfics aïllats dins dels quals s’estableixen la major part de les relacions socials,
comercials, o de parentiu. El feudalisme es pot caracteritzar bàsicament per aquest travat
profund entre l’home i el lloc, cosa que fomenta una visió heterogènia de l’espai que es veu
clarament reflectida en els mapes de l’època. El Renaixement trenca de manera relativament ràpida amb les concepcions espacials medievals a partir d’una visió antropocèntrica
de l’espai que postula el món com una totalitat finita i cognoscible. L’espai del món s’homogeneïtza progressivament, i allí on al s. XIV els mapes representaven sinistres monstres
limítrofs, al s. XVI hi apareixen terrae incognitae pre-regulades per la xarxa Ptolemaica de
meridians i paral·lels, redescoberta a Europa a partir de l’arribada a Florència d’una còpia
procedent de Constantinoble l’any 1397.181 El descobriment de les lleis de la perspectiva i el
postulat d’una mathesis universalis suposen una racionalització de l’espai.
David Harvey desenvolupa, a The Condition of Postmodernity,182 una interessant anàlisi històrica sobre els efectes que els canvis de conceptualització de l’espai i el temps durant el
Renaixement van tenir en la cartografia, i com a partir del s. XVI els mapes, convertits en
“sistemes abstractes i estrictament funcionals per a l’ordenament fàctic dels fenòmens en
l’espai”, juguen un paper important en l’expansió del capitalisme, permetent a mercaders i
governants estendre el seu poder tant territorial com comercial arreu del món.183 El mapa
renaixentista, racional, precís i rigorós, promulga un coneixement contrastable sobre una
realitat objectiva amb finalitats polítiques i econòmiques que Harvey connecta de manera
explícita amb el desenvolupament de la territorialitat capitalista:
l’acumulació de la riquesa, el poder i el capital es va vincular al coneixement personalitzat de l’espai i al comandament individual sobre l’espai. [...] L’objectivitat
en la representació espacial es va convertir en un atribut valuós perquè la precisió de la navegació, la determinació dels drets de propietat sobre la terra [...], les
fronteres polítiques [...] i similars, es van convertir en imperatius tant econòmics
com polítics.184
La sobtada vigència del mapa a Europa a mitjan s. XVI és simptomàtica d’un moment històric en el qual el coneixement cartogràfic esdevé valuós i preuat a causa d’un travat molt
profund entre el tipus de saber que el mapa formalitza i l’estructura de poder de l’incipient
estat modern, basada en el control territorial i en la propietat privada del sòl, que inicia la
conversió de l’espai en mercaderia.185 El mapa renaixentista es caracteritza per un tipus de
qualitats inaudites fins aleshores i que es desmarquen clarament de la altrament rica tra116
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dició cartogràfica medieval: el rigor matemàtic, la objectivitat, i la funcionalitat. El rigor
matemàtic del mapa s’acobla netament amb els ideals d’harmonia geomètrica dels models
tant científics com estètics del Renaixement; la objectivitat del mapa, amb els postulats de
la filosofia racionalista que entenen l’espai com un fet natural definit per l’extensió186 i que
és objecte de coneixement positiu; i la funcionalitat del mapa, amb els processos de fixació
precisa de límits de propietat o d’usdefruit històrics empesos d’una banda per la progressiva
mercantilització del sòl, que esdevé subjecte a la lògica capitalista de compra-venda, i d’altra
banda per les disputes territorials generades pels processos de colonització que començant
per les Amèriques al s. XVI, aniran estenent el domini geopolític d’Europa Occidental gairebé arreu del món.
La revolució conceptual del Renaixement, que reconstrueix radicalment la noció d’espai (i
el temps) a partir de la seva matematizació, posa els fonaments del projecte racionalitzador
de la Il·lustració:
La conquesta i l’ordenació racional de l’espai es va convertir en una part integral
del projecte modernitzador. [...] Els pensadors de la Il·lustració [...] van apropiar-se de les concepcions renaixentistes de l’espai i el temps i les van empènyer
al seu límit [...] Mapes i cronòmetres precisos van ser eines essencials dins de la
visió il·lustrada de com s’ha d’organitzar el món.187
L’antropocentrisme renaixentista assenta les bases del filantropisme il·lustrat, de manera
que la matematització de l’espai a partir de les lleis de la perspectiva dóna pas a la ordenació
efectiva de l’espai a través de la mesura. De la conceptualització renaixentista es passa a les
pràctiques il·lustrades. El problema fonamental de la cartografia clàssica és posar de manifest l’ordre subjacent a una realitat física que s’entén contínua i finita, per tal de possibilitar
una correcta organització de l’espai i els recursos. Aquesta recerca de l’ordre geogràfic i
territorial és consistent amb el projecte epistemològic il·lustrat en conjunt, que Foucault
caracteritza en termes d’identitat, diferència, mesura i ordre.188 Per Foucault mentre al Renaixement conèixer és interpretar la posició relativa dels objectes de coneixement dins d’un
sistema total de correspondència, a la Il·lustració conèixer és discriminar, és a dir, establir
amb nitidesa les identitats i les diferències dels objectes de coneixement: “la relació amb
l’Ordre és tan essencial per a l’època clàssica com la relació amb la interpretació va ser-ho
pel Renaixement.” 189
De manera molt resumida, podríem afirmar que al Renaixement l’estructura del mapa s’associa amb l’estructura del món tal i com es començà a concebre aleshores: com una realitat
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objectiva i finita caracteritzada per l’extensió. El món físic es redueix al seu esquelet matemàtic on cada punt de l’espai queda definit unívocament per coordenades espacials fixes.
Més encara, les coordenades espacials són absolutes, és a dir que la determinació precisa
d’un punt a l’espai el posa en relació immediatament amb la resta de punts que conformen
la totalitat d’un món que se sap limitat. La implicació més significativa d’aquest fet és la
adopció d’una escala homogènia per tot el mapa.
A partir del Renaixement, la homogeneïtat d’escala esdevindrà
pràcticament sinònima amb el
mapa. La doble assumpció que
hi ha una equivalència rigorosa
entre mapa i realitat, i que ambdós espais són co-extensius i homogenis, es torna una constant
pràcticament irrenunciable en
la cartografia a partir del s. XVI,
fins al punt que molts diccionaris
clàssics incorporen la homogene-

¤ Fig. 20: Mapa amb escala gràfica de Viena. Anònim, 1422.

ïtat d’escala en la pròpia definició del mot ‘mapa’.190 Per il·lustrar aquest punt val la pena
citar tres definicions de mitjan s. XVIII que contenen la idea d’homogeneïtat d’escala de
manera explícita o implícita. L’any 1779 J.L. Lagrange defineix el mapa explícitament com
“una figura plana que representa la superfície de la terra, o una part de la terra, a escala
reduïda.” 191 Els dos diccionaris de referència de la llengua anglesa del XVIII defineixen
el mapa respectivament com: “una imatge geogràfica en la qual terres i mars es delineen
d’acord amb la latitud i longitud”; i “una figura plana que representa la superfície de la terra,
o una part de la terra, d’acord amb les lleis de la perspectiva.” 192 La referència a les longituds i latituds implica una unitat matemàtica de l’espai representat, mentre que les lleis de
la perspectiva es refereixen a la contigüitat i proporció, és a dir, l’escala homogènia. Harvey
resumeix elegantment el gran canvi en la conceptualització del mapa plantejat al Renaixement i desenvolupat a la Il·lustració:
El perspectivisme i la cartografia matemàtica concebien l’ espai com a abstracte,
homogeni i universal en les seves qualitats, un marc de pensament i acció estable
i cognoscible.193
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Tematització
Durant els s. XVII i XVIII es produeixen grans desenvolupaments tècnics en la cartografia,
entre els quals cal destacar el descobriment de sistemes alternatius de projecció geomètrica
com la projecció cilíndrica, cònica o sinusoïdal; l’aparició de codis gràfics precisos com les
isolínies; la millora de tècniques reconeixement com la triangulació; l’invenció d’aparells
per realitzar mesures precises com l’octant, el sextant, el cronòmetre, o el teodolit; les mesures astronòmiques de longituds, o l’adopció del sistema mètric. Paral·lelament, és l’època
de la gran expansió territorial dels estats europeus, que en pocs anys estenen el seu poder i
la seva influència arreu del món.
Durant el s. XIX la relació entre cartografia i aparell d’estat es fa encara més forta. D’una
banda el ritme de la colonització es dispara, i d’altra banda els estats europeus estan immersos en processos de reconeixement de la seva pròpia realitat interna i apareix l’estadística. La cartografia, pràcticament subsumida del tot dins l’aparell de l’estat, es concentra a
millorar el grau de precisió amb el qual es representa la geografia física i en aquest sentit
se situa en continuïtat amb la conceptualització il·lustrada del mapa. Però per primer cop,
la cartografia comença a incorporar sistemàticament com a objecte de coneixement cartogràfic ja no només el territori sinó l’altre gran eix de l’estat modern: la població. Empesa pel
desenvolupament de l’estadística, la cartografia del XIX inventa un nou format de mapa, el
que s’ha anomenat el mapa temàtic.
A través dels s. XVIII i XIX, dades numèriques corresponents a les persones—
estadístiques socials, morals, mèdiques i econòmiques—van començar a recopilar-se en grans sèries i de manera periòdica; per altra banda, va començar a ser
reconeguda la utilitat d’aquests cossos de dades per a la planificació, per la resposta governamental, i com un patrimoni objecte d’estudi per dret propi. Aquest
naixement del pensament estadístic també va ser acompanyat per un creixement
del pensament visual: es van utilitzar diagrames per il·lustrar proves i funcions
matemàtiques; es van desenvolupar nomogrames per ajudar als càlculs; i es van
inventar diverses formes gràfiques per fer més fàcils de comunicar i més accessibles a la inspecció visual les propietats empíriques dels números—les seves direccions, tendències i distribucions. A més a més, l’estreta relació dels números
de l’estat (origen etimològic del mot ‘estadística’) i la seva geografia van donar
lloc a la representació visual d’aquestes dades en mapes que ara es coneixen com
a ‘cartografia temàtica’.194
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La tematització representa un punt d’inflexió important en la conceptualització
del mapa, ja que desplaça l’objecte de coneixement del marc físic a certes propietats que es distribueixen aquest marc físic.
El mapa temàtic se centra en la representació de la variació i la distribució geogràfica d’un
(o pocs) fenòmens concrets. L’objectiu d’aquest nou format cartogràfic és posar de manifest
variacions espacials i interrelacions de distribucions geogràfiques de fenòmens diversos,
sempre i quan siguin georeferenciables. En aquest sentit, els mapes temàtics posen els fonaments dels SIG contemporani. Així, el mapa temàtic fa servir la base cartogràfica com a
marc de referència espacial que permet localitzar geogràficament el fenomen cartografiat.
Aquest fenomen que és l’objecte de cartografia, tant pot ser d’ordre territorial (com per
exemple alçades sobre el nivell del mar, climes, o pluviometries) com d’ordre poblacional
(com per exemple densitat de població, nivells d’escolarització, distribució de la riquesa, o
graus de criminalitat).
La gran innovació conceptual de la cartografia del s. XIX és que el mapa s’ocupa no només
del continent geogràfic sinó també del contingut d’aquest espai físic. El mapa temàtic apareix com un sistema per fer visible allò que no és immediatament visible, és un veritable
protocol de visibilització. Antoine Picon, parlant sobre l’evolució dels mapes urbans en el
cas concret de la ciutat de París, expressa l’ampliació de l’objecte de cartografia en aquests
termes:
Durant el s. XIX, la major novetat en la cartografia urbana va venir del desig de
fer visible no només la complexa estructura en capes de la ciutat, sinó també les
característiques més significatives de la seva vida.195
El fet que els mapes s’ocupin tant del territori com de la població és molt significatiu, ja que
aquests són els dos vectors principals respecte els quals s’estructura l’estat modern com a
poder sobirà. La centralitat de la parella territori-població en l’estat modern és ben coneguda i aquest no és el lloc per allargar-s’hi. Basta recordar que la pròpia definició del mot
‘estat’ incorpora territori i població com els dos elements subjectes a la autoritat estatal:
“forma d’organització política caracteritzada per l’existència d’un territori delimitat, una
població definida i una autoritat que s’atribueix un poder indiscutible sobre els dos elements
anteriors”.196 Donat el profund travat entre cartografia i estatització, no és estrany que després d’haver assolit un nivell de competència tècnica suficient per representar de manera
fefaent el territori com a realitat física basada en la extensió, la cartografia prengui com a
objecte la població que ocupa aquest territori. La realitat objectiva de l’estat no es limita als
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seus límits físics ja clarament definits, sinó que inclou la població que ocupa aquest marc
espacial. La població alimenta el propi aparell d’estat a través de les taxes—diners—i les lleves militars—cossos—, i alhora es converteix progressivament en objecte d’atenció per part
de l’estat autoerigit en figura “paterna”: escolarització, sanitat, comunicacions. L’aparició
del mapa temàtic, desenvolupat per economistes i polítics més que no pas per cartògrafs o
sociòlegs, segella la reïficació de la població, que passa a poder ser estudiada analíticament
de manera anàloga al territori. Des d’aquest moment la població passa a ser una realitat
equiparable a la realitat física: mesurable, cognoscible, i manipulable a partir d’una lògica
de planificació estatal. La població esdevé per l’estat industrial modern alhora una responsabilitat i un recurs, i el desenvolupament de l’estadística, de la qual la cartografia temàtica
deriva, mostra fins a quin punt conèixer per controlar és una problemàtica central al llarg
del s. XIX. Els mapes temàtics es desenvolupen i s’utilitzen com a instruments de governabilitat al servei del que Jeremy Crampton anomena el “calculador Estat vigilant.” 197
A nivell del canvi de conceptualització del mapa, la importància del mapa temàtic se situa
en dos fronts. En primer lloc, com ja hem desenvolupat més amunt, l’objecte de la cartografia passa a ser els dos vectors principals
de l’estat modern: territori i població.
En segon lloc, a través del desenvolupament del mapa temàtic, l’èmfasi
passa de la representació dels llocs a la
preocupació per com certes característiques específiques d’una població
construeixen els llocs. En definitiva, el
mapa temàtic canvia la comprensió de
‘lloc’, en el sentit que els llocs ja no
s’entenen com a condicions estàtiques
o realitats físiques independents als
homes, sinó en relació amb una població que els defineix i caracteritza. Si a
¤ Fig. 21: Mapa coroplètic de la instrucció popular a França. Pierre Charles François Dupin, 1826.

principi del s. XIX s’entenia que la població simplement ocupava el territori,

un territori assumit com una realitat construïda per llocs amb límits físics definits—geogràfics, polítics, o administratius—; a través dels mapes temàtics l’èmfasi en la definició i
comprensió del lloc passa del territori a la població. Els llocs passen a ser més paisatges
humans que paisatges físics, i, significativament, passen de ser entesos en termes estàtics a
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ser-ho en termes dinàmics: les característiques de la població, i la seva distribució en el territori, fan el llocs—enlloc de simplement ocupar-los. Els llocs, per tant, deixen de ser entesos en termes de pura referència geogràfica i passen a entendre’s com a realitats definides
per característiques de la població.
Aquesta conceptualització del lloc té una gran repercussió ja que la realitat poblacional
s’entén des del principi com a realitat difícilment objectivable de manera absoluta, ja que
està disputada per diferents interessos sovint irreductibles entre ells. D’aquesta manera, el
mapa temàtic, en el seu intent de territorialitzar la població, acaba per posar de manifest el
caràcter construït de la representació cartogràfica de manera molt evident. Més que mai, el
mapa es converteix en un document que permet presentar una condició o problema específic fent que “parli als ulls”,198 de manera que el mapa acoti una qüestió específica i obri vies
per intervenir-hi.
El mapa temàtic, des de la seva atenció a la distribució i densitat de característiques territorials i poblacionals concretes, es converteix gairebé des del principi en una eina efectiva de
transformació de la realitat que representa.
Aquest nou tipus de mapa s’afegeix a un imponent arsenal de nous formats de gràfics i diagrames desenvolupats durant la primera meitat del s. XIX, que permet fer visible i fàcilment
comunicable diferents ordres de la realitat que no són perceptibles a ull nu. La cartografia i
les estadístiques gràfiques permeten, per primer cop, la visualització de la informació abstracta. L’any 1801, l’enginyer i economista polític William Playfair, un dels més grans innovadors en comunicació gràfica dels s. XVIII-XIX, ho posa clarament de manifest:
Donar forma i acotar allò que d’una altra manera només hauria estat una idea
abstracta té molts avantatges; sovint fa fàcil i precisa una concepció que és en si
mateixa imperfecta, i adquirida amb dificultat.199
Les invencions de Playfair per comunicar informació, que inclouen els gràfics cronològics,
els histogrames i els diagrames circulars (line graph, bar chart, pie chart, circle graph), van
ser plenament integrades a la cartografia amb el treball de Charles-Joseph Minard, Alphonse Belpaire, Adolphe Quételet, Charles Dupin i Jacques Bertillon, per citar només alguns
dels autors més representatius.200 Significativament, els mapes temàtics es generen i s’utilitzen per tal de prendre decisions en principi econòmiques i polítiques. Partint del treball
de Playfair i l’escola francesa, a mitjan s. XIX es produeixen els primers mapes temàtics de
distribució de punts o coroplètics (choropleths) que cartografien paràmetres referits a la població que ocupa un marc geogràfic concret. Dos exemples ben estudiats són el mapa de la
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instrucció popular a França de Dupin (1826) i el mapa del còlera de Snow (1855), que mostren de manera clara com a través de la tematització la cartografia passa de tractar estrictament el marc físco-geogràfic per tractar el ‘contingut’ social d’aquest marc—la distribució
de l’educació a França i de l’epidèmia de còlera al Soho Londres.
Disciplinarització
Un element important en la conceptualització recent de la cartografia i en la definició del
rol del mapa passa per la disciplinarització de la cartografia que culmina després de la Segona Guerra Mundial. La experiència de la guerra sobre l’ eficiència del mapa com a instrument de reconeixement militar afavoreix un procés de professionalització de la producció
cartogràfica que per primer cop és reclamat com una disciplina autònoma. En definitiva,
la cartografia es dota d’un marc disciplinar propi basat en assumir plenament els postulats
positivistes.
Al fet que el mapa occidental modern es va desenvolupar a l’ombra de l’aparell militar com
a mecanisme de reconeixement i apropiació del territori, cal afegir-hi el travat cada cop
més estret entre la cartografia i la gestió de recursos i població que inaugura la cartografia
temàtica i l’estadística. El resultat d’aquesta tendència és una imbricació profunda entre
mapa i poder d’estat que duu, dins de les lògiques tecnocràtiques i positivistes modernes, a
una progressiva incorporació de la cartografia en les estructures de l’aparell d’estat i a una
consegüent disciplinarització de les pràctiques cartogràfiques. Entorn de 1750 els estats es
doten de serveis geogràfics propis, controlats directament per l’exèrcit, i es comencen a fer
els aixecaments exhaustius dels respectius estats, començant per l’aixecament de la França
pre-revolucionària dels Cassini.201 A finals del s. XIX i principis del s. XX la cartografia ja es
percep bàsicament com un producte orgànic de l’aparell estatal, amb les implicacions que
això suposa d’homogeneïtzació de criteris sobre allò que es representa i sobre la manera
com es representa. La cartografia es va convertint progressivament en una mera tècnica
que aspira a la positivitat absoluta—la cèlebre i tan buscada objectivitat del mapa. La manera de controlar aquest emergent monopoli de la representació del territori va ser crear
estructures estatals o para-estatals on es pogués aplicar un programa de disciplinarització
ferri que promogués el doble objectiu de generar una quantitat cada cop més gran de mapes i de transmetre una imatge d’objectivitat i neutralitat ‘científica’ de la cartografia. Les
dues guerres mundials representen, tristament, el travat total de la cartografia amb l’aparell
estatal-militar des de tots els punts de vista imaginables. A nivell tècnic, amb l’ús de l’aviació com a sistema de reconeixement i el desenvolupament dels aparells de mesura dins dels
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quadres tècnics de l’exèrcit. A nivell de l’ús dels mapes, limitats d’una banda al reconeixement de les posicions enemigues, les seves claus logístiques i les línies de subministrament;
i d’altra banda a la prospecció del terreny orientada a la conquesta—topografia, demografia,
infraestructures, etc. Però potser el nivell més significatiu és el de la conceptualització de la
cartografia com a mera tècnica utilitària. Durant les dues grans guerres mundials es culmina el programa modern de la cartografia positivista de la manera més reduccionista possible, i es fa amb tal nivell d’èxit que encara avui n’arrosseguem les conseqüències nefastes.
No cal insistir que no estem davant d’un programa articulat políticament de manera explícita, sinó més aviat del desenvolupament progressiu d’una sensibilitat moderna que entén
el territori en termes de disponibilitat i articula els seus discursos i les seves pràctiques en
aquesta línia. No obstant, cal remarcar que la major part de teòrics de l’època van sumar-se
activament a aquesta tendència i van defensar i fins i tot fomentar la professionalització i la
disciplinarització de la cartografia. Des de Erwin Raisz fins a Arthur Robinson, passant per
Eduard Imhof, es va configurant un corpus disciplinar basat en la idea central que els mapes no són bons o dolents sinó certs o falsos. Aquesta idea es fonamenta conceptualment en
el que la literatura especialitzada ha anomenat el paradigma empirista de l’època moderna,
que té les seves arrels al s. XVIII i que considera que els “mapes són documents neutres i
científics de fets espacials”.202
El punt culminant del paradigma positivista-empirista de tall tradicional el representa Erwin Raisz, que en el seu tractat de 1938, General Cartography, recull i defensa la posició
d’un col·lectiu professional altament disciplinaritzat que reclama la cartografia com una
ciència.203 Eduard Imhof, a la seva obra de 1965 Kartographische Geländerdarstellung, assumeix plenament les mateixes bases conceptuals i se centra en regular els sistemes d’expressió gràfica dels mapes, obviant del tot el caràcter problemàtic del mapa com a document que
mostra una certa manera d’entendre la realitat.204 Aquest punt de vista es converteix en
dominant després de la Segona Guerra Mundial, i especialment de la mà d’ Arthur Robinson, que com ja hem avançat anteriorment (§Els mapes com a representacions espacials), va treballar
com a responsable de la preparació dels mapes de la Office of Strategic Services durant la
guerra.205 A partir de la seva experiència directa de la guerra, Robinson critica els usos propagandístics als quals el mapa va ser sotmès durant el conflicte. Per a Robinson la qüestió
no és la bondat del mapa sinó la seva correcció, és a dir l’ajust a la realitat que representa—
no s’interessa pel missatge (sempre present) del mapa sinó per la seva factura, no li importa
tant allò del qual el mapa parla sinó com ho diu. D’aquesta manera, Robinson teoritza la
disciplina assumint la despolitització del mapa—despolitització que és el resultat de la pèr124
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dua de l’esfera cultural, social i narrativa del mapa i de la seva reducció a un pla purament
tècnic. A la obra Elements of Cartography, de 1953, Robinson situa al cartògraf contemporani com un professional del disseny que pren el testimoni dels científics socials que durant
el s.XIX van explorar el funcionament del territori i la societat en format gràfic, i van començar-se a interessar per qüestions conceptuals sobre la codificació i la presentació de la
informació dels mapes a escala petita.206 Per Robinson, l’auge en la producció cartogràfica
esdevingut a partir de 1940 suggeria la necessitat d’institucionalitzar la cartografia en centres regulats per l’aparell de l’estat, tant a nivell educatiu com productiu: segons ell, una alta
disciplinarització garantiria un alt nivell d’excel·lència.
La disiciplinarització de la cartografia té com a conseqüències la regulació de l’expressió
cartogràfica dins d’uns paràmetres acotats, la intercanviabilitat de les referències cartogràfiques, la millora de l’ajust entre els sistemes de mesura i els sistemes de representació,
la possibilitat d’actualitzacions contínues i un llarg etcètera. Però de manera encara més
significativa pel marc d’aquesta
tesi, la conseqüència principal de
la disiciplinarització de la cartografia és d’ordre conceptual: el
segrest del mapa per complir un
paper únic i des del nostre punt
de vista reductiu: la representació no-problemàtica de la realitat
plegada als interessos (generalment implícits) dels organismes i
aparells que controlen la discipli¤ Fig. 22: Saint Lô and Vicinity. Operation Cobra, 25-29 July
1944. United States Military Academy, sense data.

na cartogràfica.

Comunicació
El model comunicatiu o map communication model (MCM), que ja hem introduït anteriorment

(§Els mapes com a representacions espacials),

entén la cartografia com un sistema de co-

municació d’informació espacial. Aquest model, clarament alineat amb el moviment de
disciplinarització i professionalització, s’imposa als 1970s com una nova conceptualització
de la cartografia. Segons el MCM, la cartografia és un procés de transmissió d’informació
espacial-geogràfica entre el cartògraf i l’usuari fet a través del mapa. La conceptualització
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del mapa com a sistema de comunicació evita qüestions d’ordre socio-polític per centrar-se
en la cartografia com a llenguatge des d’un punt de vista funcional i pragmàtic.
Entre els proponents més significatius d’aquesta aproximació cal citar Joel L. Morrison, Christopher Board i el propi Arthur H. Robinson, que entén “el mapa com a sistema de comunicació.” 207 Malgrat diferències de detall, tots aquests autors coincideixen en entendre la cartografia com una “ciència de la comunicació” basada metodològicament en les ciències cognitives.208
Pels defensors del MCM, el cartògraf té dues feines bàsiques que pertanyen a dues esferes
cognitives diferenciades: la recol·lecció de dades sobre el món i la codificació d’aquesta informació en el mapa. Els processos que cauen de ple en l’àmbit competencial del cartògraf, per
tant, són aquells que tenen a veure amb la construcció del mapa com a mecanisme de comunicació d’informació: la selecció de les dades, la seva classificació, la necessària i sempre problemàtica simplificació i la simbolització de la informació present a
les dades empíriques a través d’un
sistema gràfic de transmissió.
Tots tres autors es basen en treballs previs sobre com els de
Koláčný, Salitchtchev, Freitag o
Ratajski per tal de proposar una
clarificació de la gramàtica i la
sintaxi cartogràfica que permeti
tendir a l’ideal de reduir la discrepància entre la informació emesa
pel cartògraf a través del mapa i la

¤ Fig. 23: Map-Model Cycle. Christopher Board, 1967.

informació rebuda per l’usuari
del mapa.209
Les dues principals àrees d’interès del MCM, són el modelat de la comunicació cartogràfica
i la seva racionalització. El MCM en primer lloc modela els fluxos d’informació involucrats
en la generació de mapes, i en segon lloc busca fer més eficients aquest fluxos estudiant tant
els sistemes de codificació gràfica del cartògraf com els sistemes de descodificació de la informació per part de l’usuari.
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Semiologia
El model comunicatiu d’arrel anglosaxona va tenir, especialment a França, una deriva diferenciada que mereix un reconeixement específic ja que aporta novetats significatives en la
conceptualització de la cartografia. Jacques Bertin, basant-se en el treball de Otto Neurath
i d’altres estudiosos de la comunicació gràfica,210 desenvolupa una teoria de la semiologia
gràfica. Desenvolupada en profunditat al seu llibre Sémiologie Graphique. Les diagrammes,
les réseaux, les cartes, l’aproximació semiològica de Bertin parteix del fet que la transmissió
de la informació gràfica té diferències significatives respecte el llenguatge convencional, de
manera que l’estudi dels signes i els símbols que composen la imatge gràfica (diagrames,
xarxes i mapes) esdevé el focus principal d’interès.211
L’aproximació semiològica a la cartografia enriqueix notablement l’àmbit conceptual de la
cartografia positivista sense sortir-ne. Menys preocupat pels fluxos d’informació i per evitar el ‘soroll’ en el procés de transmissió de la informació, Bertin estudia en detall les propietats i les regles dels sistemes gràfics que composen els mapes. Per Bertin, la representació
gràfica és un “’llenguatge’ pels ulls”, un dels sistemes de signes bàsics utilitzat pels homes
per entendre, emmagatzemar, i comunicar informació.212 Una característica important de
la gràfica és que és un sistema de signes monosèmic, és a dir, que el significat de cada signe
és conegut abans de la observació del conjunt de signes. Igual que amb el llenguatge matemàtic, el llenguatge gràfic només pot ser comprès quan s’especifica a través d’una llegenda
de signes convencionals el sentit únic de cada signe. El principal avantatge d’utilitzar un sistema de signes monosèmic és que gràcies a la definició convencional del significat de cada
signe, la percepció es basa en entendre les relacions que s’estableixen entre signes, o entre
signes i el món. D’aquesta manera els sistemes monosèmics permeten “dedicar un moment
de reflexió en el qual es busca la màxima reducció de la confusió.” 213 Matemàtica i gràfica
són, des d’aquest punt de vista, similars, ja que en tant que sistemes monosèmics promouen
“la construcció del ‘moment racional’.” 214
Segons Bertin, la representació gràfica ocupa un àmbit específic dins dels sistemes de signes: no és percebuda en una seqüència temporal lineal com és el cas de les notacions musicals, verbals i matemàtiques; també es diferencia de la representació figurativa que és polisèmica; i finalment es diferencia de la imatge animada que es desenvolupa dinàmicament
en el temps. Cal doncs distingir amb claredat entre la representació gràfica pròpiament dita
i altres sistemes de signes que es perceben a través de la vista, com ara les imatges figuratives (polisèmiques) i les imatges abstractes (pansèmiques). Així doncs, dins del ventall de la
gràfica precisament definida com a “el domini monosèmic de la percepció espacial”, trobem
dos tipus de documents: mapes i diagrames.215
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Un aspecte molt important de la conceptualització semiològica de la cartografia és que introdueix, més enllà de la capacitat del mapa (i el diagrama) per emmagatzemar informació,
el seu rol com a instrument de recerca. No és fins al s. XVIII que s’estableix una diferenciació clara entre la gràfica i la imatge figurativa, diferenciació que permet fer operacions amb
imatges gràfiques (superposar, juxtaposar, transposar, permutar) que obren un nou horitzó
més enllà de la representació. Gràcies a aquesta operativitat, la imatge gràfica passa “de ser
una imatge morta, una ‘il·lustració’, a convertir-se en una imatge viva, en un instrument de
recerca.” 216 La gràfica contemporània, i els mapes en concret, ja no són merament representacions, sinó que constitueixen un punt de partida per explorar tant les maneres a través
de les quals la realitat se simplifica reduint-se a un sistema de signes, com especialment les
operacions que hom pot fer a partir d’aquestes simplificacions: “la gràfica s’ha convertit, per
la seva manejabilitat, en un instrument per al processament d’informació.” 217
La major part del treball de l’aproximació semiològica a la cartografia es basa en identificar
les característiques del sistema de signes. Hi ha tres aspectes d’especial importància.
El primer són els tres nivells de relacions que s’estableixen entre els components gràfics del
sistema: el nivell qualitatiu o nominal que inclou la diferenciació per tipus (això és d’un
tipus diferent que això altre), el nivell d’ordenació que tracta de la classificació dels components per intensitat (això és menys que això altre), i el nivell quantitatiu que estableix
relacions comptables entre components (això és el doble que això altre). El sistema de signes
gràfics s’ocupa estrictament de la representació d’aquests tres nivells d’organització—qualsevol altre manera de dotar de significat el mapa és extern al sistema gràfic i serveix per
relacionar el mapa amb significats que permeten establir relacions entre mapa i realitat, bé
sigui mitjançant un sistema convencional (llegenda), bé sigui mitjançant analogies figuratives (símbol).
El segon són les tres funcions del sistema gràfic: registrar informació, comunicar informació i processar informació. Depenent de quina sigui la funció prevista del mapa, és a dir,
de quin tipus de pregunta s’estigui enunciant, el mapa es construirà d’una manera o d’una
altra, malgrat que tot mapa sempre participa en menor o major mesura de les tres funcions
principals del sistemes gràfics. La funció de registre busca emmagatzemar informació per
evitar haver-la de memoritzar. El sistema gràfic utilitzat ha de ser exhaustiu i no cal que
sigui memoritzable. La funció comunicativa, en canvi, busca generar una imatge memoritzable que inscrigui la informació en la ment de l’observador, amb la qual cosa el sistema
gràfic utilitzat en aquest cas ha de ser memoritzable i pot no ser exhaustiu. Finalment, i com
ja hem introduït anteriorment, la funció processual busca “subministrar els dibuixos que
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permeten una simplificació [de la realitat] i la seva justificació”, i per tant el sistema gràfic
utilitzat ha de ser tant memoritzable (per tal de poder fer comparacions), com exhaustiu
(per poder fer tries).218
El tercer i darrer aspecte són les vuit variables visuals que composen el sistema gràfic del
que Bertin anomena ‘percepció visual atemporal’—és a dir el conjunt de sistemes de signes
que es perceben visualment, en dues dimensions i sense incloure moviment real. Aquestes
variables són en primer lloc les dues coordenades planars (x, y) que defineixen la posició
d’una marca gràfica qualsevol. A més de la posició, cada marca o signe pot variar en mida,
valor (intensitat, per exemple diferents nivells d’un mateix color), textura, color, orientació
(direcció relativa del signe en la seva posició) i forma.
L’aproximació semiològica a la cartografia aporta claredat metodològica en
qüestions dels mecanismes gràfics a través dels quals els mapes poden registrar,
comunicar i processar informació espacial. L’estudi del mapa com un sistema de
signes ajuda tant al disseny de nous mapes com a l’estudi i anàlisi de mapes existents. Malgrat la promesa oberta amb el
reconeixement de la funció processual del
mapa i la seva capacitat de convertir-se en
un ‘instrument de recerca’, la semiologia
gràfica conserva la tendència sobresimplificadora de la cartografia positivista en
¤ Fig. 24: Les variables visuals. Jacques Bertin, 1973.

el sentit que evita problematitzar el mapa
i el pren en el seu valor literal i immediat

com a document de transmissió d’informació espacial, obviant qüestions de genealogia
(quins són els orígens de cada mapa en concret), imatgeria (quina imatge del món pretén
donar) o ús (de quines maneres s’utilitza el mapa i quines relacions de poder-saber articula).
Anàlisi
A principis dels 1960s es produeix el que s’ha anomenat la ‘revolució quantitativa’ a la geografia. El fenomen es basa en dues qüestions: d’una banda la creixent quantitat d’informació disponible a partir de sistemes de reconeixement automatitzat i els usos incipients de la
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computacionalització; i d’altra banda la utilització de sistematitzacions matemàtiques per
tal de tractar aquesta gran quantitat de dades.219 La revolució quantitativa en geografia va
suposar un canvi conceptual important: d’una geografia descriptiva basada sobretot en una
aproximació visual a les concrecions específiques del territori; es passa progressivament a
una geografia analítica que presenta una comprensió generalitzada dels fenòmens geogràfics. Fent servir la conceptualització de Windelband, a través de la revolució quantitativa la
geografia passa de ideogràfica a nomotètica.220 Aquest pas d’una lògica ideogràfica a una de
nomotètica és significativa perquè suposa un canvi important a nivell de conceptualització
del mapa: mentre la primera descriu la realitat geogràfica per comprendre-la en la seva especificitat i unicitat; la segona la descriu per tal de derivar-ne certes lleis que expliquin el
fenòmens de manera general.
Certs autors, responent alhora
les tendències metodològiques de
les ciències socials del moment, i
al reconeixement del rol crucial
dels ordinadors en el futur de la
cartografia; reformulen la cartografia des d’un interès per aproximacions analítiques al mapa.
221

Amb la voluntat de pensar ci-

entíficament la geografia, la cartografia analítica va començar a
utilitzar anàlisi matemàtiques,
bases de dades estadístiques, i
tècniques computacionals per tal
d’assolir graus de precisió fins

¤ Fig. 25: Anàlisi avançada de les telecomunicacions cel·lulars de
l’àrea de Los Angeles. GeoTime 5.4, 2011.

aleshores impossibles. Aquesta línia de treball es distancia d’una aproximació estrictament
visual al mapa i fonamenta les bases del SIG contemporani, introduint conceptes com ara la
georeferència i una primera aproximació al que després s’ha anomenat geotagging.222 A partir dels 1990s, la cartografia analítica es torna pràcticament sinònima dels Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), a través dels quals es desenvolupa la cientifització anunciada per la
cartografia analítica amb tota la seva potència.
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Cientifització i SIG
L’adveniment dels SIG és una conseqüència directa de la interpretació cientifista de la geografia i la cartografia aplicada a la planificació i el control del territori. Es tracta d’una qüestió punyent i de rabiosa actualitat que en el proper capítol tractarem des d’una òptica crítica
(§El poder dels mapes: Wood, Pickles, Crampton., §Geoweb, §El cas dels SIG). Un dels temes més interessants dels SIG, i allí on es mostra la tendència cientifitzadora de manera més clara, és el que
en informàtica s’anomena ‘ontologies’. En el camp de la tecnologia de la informació, la ontologia és un mecanisme de representació de coneixement com una sèrie de conceptes continguts dins d’una àrea específica de saber que es relacionen entre ells a partir d’un vocabulari comú, establint tipus i propietats d’aquests conceptes. Tot cos de coneixement
formalitzat està basat en una conceptualització determinada, és a dir en una visió del món
abstracta i simplificada que permet la representació formal del coneixement. Segons Gruber, una ontologia és un tipus especifíc de conceptualització explícita propi dels sistemes
anomenats KBS (knowledge-based systems), entre els quals hi ha els SIG.
Una ontologia és una especificació explícita d’una conceptualització. [...] En els
sistemes basats en el coneixement, el que ‘existeix’ és exactament allò que es pot
representar. Quan es representa el coneixement d’un domini en un formalisme
declaratiu, el conjunt d’objectes que poden ser representats s’anomena l’univers
del discurs. Aquest conjunt d’objectes, i les relacions descriptibles entre ells, es
reflecteixen en el vocabulari de representació a través del qual un programa
basat en el coneixement representa el
coneixement. Per tant, podem descriure l’ontologia d’un programa mitjançant la definició d’un conjunt de
termes de representació. En aquesta
ontologia, les definicions associen els
noms d’entitats en l’univers de discurs
(per exemple, classes, relacions, funcions, o altres objectes) amb un text
llegible pels humans que descriu allò
que els noms tenen el propòsit d’indicar, així com els axiomes formals que
limiten la interpretació i l’ús correcte
¤ Fig. 26: Estimació del nitrògen i fòsfor present als d’aquests termes.223
rius de Nova Anglaterra. United States Geological
Survey, 2004.
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Les ontologies han esdevingut el suport conceptual dominant per organitzar informació en
bona part de les tecnologies emergents, incloent els SIG però també l’intel·ligència artificial
i la web semàntica (sematic web) per citar només dos camps significatius.
De manera intuïtiva podem entendre les ontologies com triplets que associen unitats d’informació en la forma sintàctica bàsica de subjecte-verb-objecte: per exemple ‘alçada sobre
el nivell del mar’ – ‘és una’ – ‘condició orogràfica’. Així, les ontologies són la categorització
que permet que unitats d’informació bàsica (dades) s’agrupin en unitats de significació (coneixement). Malgrat que en un primer moment pot semblar secundària, la qüestió de les
ontologies és molt important, ja que per tal de garantir la interoperabilitat dels SIG, així
com permetre l’actualització constant de dades i la millora de les prestacions, les categories de coneixement possible definits per les ontologies no poden canviar ni gaire ni gaire
sovint. Les ontologies són necessàries per permetre que el creuament de dades produeixi
resultants significatius, i en aquest sentit són una força enorme d’estabilització del coneixement. Més enllà del tipus concret de coneixement produït pels SIG, que tendeix sempre
a magnituts positives i mesurables, la pròpia arquitectura del sistema informàtic tendeix a
produir una gran quantitat de coneixements en uns àmbits comparativament reduïts. Sense
negar en absolut la seva validesa i utilitat, allò que és objecte de coneixement en els SIG està
limitat per la relativa rigidesa de la conceptualització a través d’ontologies. Paradoxalment,
els SIG ha fomentat una explosió de informació i coneixement geogràfic amb grans implicacions en la cartografia, però aquest augment exponencial de representacions cartogràfiques
de l’entorn no ha anat acompanyada d’una expansió d’allò que és representable (i per tant
pensable), sinó més aviat el contrari. Les ontologies, per tal de permetre la interoperabilitat
dels SIG, defineixen unes categories que tendeixen a estabilitzar el coneixement geogràfic i
a homogeneïtzar les diferents visions del món.
Visualització
Amb la generalització de les noves tecnologies de la comunicació durant els 1990s, i molt
especialment amb la WorldWideWeb, la divisió implícita entre el cartògraf i l’usuari que
sustentava el model comunicatiu (MCM) es va anar revelant progressivament irrellevant.
D’altra banda, el potencial de les Tecnologies de la Informació i la Comuniciació (TIC) tant
a nivell de recull i processat de dades com especialment a nivell de la seva viusalització va
convertir en redundants les qüestions sobre la optimització del disseny cartogràfic que tant
preocupaven autors des de Imhof fins a Robinson passant per Bertin. La ‘visualització científica’ s’imposa com a nou marc de recerca que permet l’exploració visual de dades i obre la
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possibilitat a percebre el desconegut, ja que el mapa ja no s’entén com un producte dotat
d’un missatge predefinit pel cartògraf sinó que es converteix en un conjunt de dades visualitzable de maneres diferents. Aquesta aproximació recupera l’interès en qüestions d’ordre
cognitiu, de manera que la recerca cognitiva esdevé un mitjà fonamental per guiar la concepció dels mapes i avaluar l’eficàcia de les eines de visualització cartogràfica.224 Dins
d’aquest marc, un nou front d’innovació conceptual en la cartografia prové del que s’ha
anomentat la nova ortodòxia representacional.225 Dos dels àmbits més rics d’aquesta nova
ortodòxia representacional són la geovisualització i la cartografia multimedia. Malgrat que,
com el seu nom indica, ambdós àmbits habitualment caiguin de ple dins l’esfera conceptual de la cartografia positivista dominant, l’especial èmfasi que tant la comunitat de la geovisualització com la cartografia multimedia posen en la interactivitat i les interfícies múltiples suposen una important font de replantejament instrumental sobre què constitueix un
mapa i com pot utilitzar-se.226 227
Seguint aquesta línia de recerca basada en la visualització en la era del gir digital, Alan MacEachren i Menno-Jan Kraak apunten als tres aspectes fonamentals oberts per la visualització cartogràfica exploratòria (Exploratory Cartographic Visualization o ECV): el mapa com
a suport a la presa de decisions, el mapa com un entorn interactiu, i el mapa com a sistema
que facilita múltiples perspectives en funció de l’usuari.228
Plenament assumides les tecnologies post-www, el mapa es reconceptualitza a partir de tres
funcions principals: comunicativa, cognitiva, i instrumental—
allò que la literatura especialitzada ha conceptualitzat com la
funció de suport a les decisions
(decision support function). La
cartografia que es desenvolupa
entorn de les noves tecnologies
de geoinformació que permeten
introduir components dinàmics
i interactius, treballa especial¤ Fig. 27: (Cartography)3, representació de l’’espai’ tridimensional de l’us del mapa. Alan M. MacEachren, 1997.
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Segons la ECV els objectius del mapa són l’exploració, l’anàlisi, la síntesi, i la presentació.
Cadascun d’aquests objectius es diferencia dels altres en funció de la seva posició relativa
respecte de tres variables: el tipus de coneixement generat (és a dir, presentar el que ja se
sap o revelar el que encara no se sap); el grau d’interactivitat entre home (podríem dir prosumer) i mapa; i finalment el grau de publicitat de l’audiència (més públic o més privat).
MacEarchen anomena aquesta estructura tridimensional de l’espai de l’ús del mapa amb el
concepte ‘cartography cubed’, sovint grafiat (Cartography)3.230 Dins d’aquest espai de possibilitats d’ús del mapa es poden reconèixer els quatre objectius d’ús apuntats anteriorment.
En primer lloc la visualització de caràcter exploratori que permet examinar creativament
la informació cartogràfica, per exemple en el cas de les animacions que permeten a l’usuari
explorar visualment dades espacials. En segon lloc la visualització aplicada a l’anàlisi implica la manipulació de dades coneguda per tal de cercar relacions desconegudes, per exemple
operacions d’anàlisi espacial com la superposició visual de dues o més capes d’informació
que permeten entendre les relacions que s’estableixen entre elles. En tercer lloc la visualització aplicada a la síntesi d’informacions espacials concretes que tendeix a aplicar-se en
casos de grups d’especialistes i acostuma a utilitzar-se per mostrar de manera resumida i
sintètica informació coneguda, per exemple visualitzar un conjunt de dades de manera que
se’n puguin extreure els patrons o les característiques més significatives, netejant el soroll i
els detalls irrellevants. En quart i últim lloc la visualització aplicada a la presentació recull
l’aspecte comunicatiu de la cartografia, emfatitza l’ús públic i la presentació d’informació
que és ben coneguda pel cartògraf (o més generalment l’information designer), però no ho
és per l’usuari. Les estratègies de presentació inclouen cada vegada més formats interactius
que ajuden a que l’usuari a adaptar la informació cartogràfica als seus interessos concrets,
de manera que la presentació ja no es limita a la transferència d’un missatge predeterminat
sinó que fomenta un “una nova visió per part de la persona que experimenta o accedeix” a
la presentació.231
El concepte de ECV recull bé el caràcter dinàmic d’un mapa que s’entén més com a sistema
d’exposició visual que no pas com a document estàtic que selecciona determinada informació i la codifica gràficament per tal que un usuari estrictament receptiu el pugui utilitzar.
La gran aportació conceptual de la tendència de la visualització exploratòria és que, sense
sortir d’una lògica netament representacional, emfatitza la multiplicitat d’usos del mapa en
funció del grau d’interacció entre home i mapa, i entén la visualització com la construcció
concreta de la informació cartogràfica en funció dels interessos múltiples. El focus de la
cartografia passa de centrar-se a “dissenyar mapes òptims” a afavorir “sistemes cartogràfics
que facilitin perspectives múltiples.” 232
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A banda de les conceptualitzacions acadèmicament sòlides de MacEarchen, Kraak i
Catwright, altres autors com Edward Tufte i una llarga llista de deixebles (per exemple Robert Jacobson, Kim Baer o Isabel Meirelles) han fet aportacions de caràcter més divulgatiu
que han contribuït a popularitzar la visualització de la informació fins al punt de convertir
el ‘disseny d’informació’ (information design) en una disciplina que ja té un nínxol professional i acadèmic ben establert.233
Tanmateix, el món de la visualització associat a l’ús de les TIC i a la gestió de grans quantitat
de dades (big data), té un dels seus fronts d’innovació més interessants en la cartografia de
dades i la visualització avançada representada per figures com Laura Kurgan i el Space Information Design Lab que dirigeix a la universitat de Columbia.234 El SIDL no és l’únic però
al nostre entendre és el més representatiu dels entorns actuals en els quals es treballa amb
visualització avançada de dades aplicades al camp de l’arquitectura i l’urbanisme. Sense
ànim d’exhaustivitat cal apuntar dos aspectes significatius d’aquestes cartografies contemporànies basades en el pol conceptual de la visualització. En primer lloc el compromís amb
treballar de manera rigorosa a partir del reconeixement de l’evidència empírica, i en segon
lloc, la tasca fonamental de la visualització com a manera de “convertir una informació que
en principi és inactiva, invisible, o simplement incomprensible, en imatges i arguments que
obren camps a la investigació, el descobriment i l’acció.” 235 Tal i com exposarem més endavant (§Map art), alguns dels treballs del SIDL i molt especialment de Laura Kurgan utilitzen
tècniques avançades de visualització però s’allunyen de l’esfera positivista de la cartografia,
aproximant-se més a recerques pròpies de les pràctiques crítiques de la cartografia que tractarem en el proper capítol.236
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Cartografia crítica
Un cop assentats, en el capítol anterior, els pols conceptuals específics de la tradició positivista de la cartografia occidental , en aquest capítol explorem l’important canvi de paradigma introduït en la contemporaneïtat, anomenat per la literatura especialitzada ‘cartografia
crítica’ (critical cartography). Des dels orígens de la cartografia, els mapes han estat objecte
d’una mirada crítica, tanmateix, quan parlem pròpiament de cartografia crítica, ens referim a un moviment aparegut a finals dels 1980s que posa en entredit els postulats bàsics de
la cartografia científico-positivista partint de reconèixer el lligam entre mapa i societat. Des
del punt de vista de la cartografia crítica, el mapa construeix la realitat tant com la representa.
Alguns autors estenen la genealogia de la cartografia crítica fins al 1500, que és l’època en
la qual comença la utilització generalitzada del mapa al servei del naixent estat modern.237
En aquest sentit, és interessant recordar que formant part integrant del cèlebre mapa que
Gerhard Mercator va publicar l’any 1569, el cartògraf i matemàtic inclou 15 textos que critiquen de manera explícita i argumentada els models vigents de representació cartogràfica,
especialment la projecció ptolemaica i els portolans tardomedievals com l’Atles Català de
Cresques Abraham i Jafudà Cresques, de 1375.238 Si bé és cert que hi ha hagut pensament
crític formalment articulat entorn del mapa com a mínim des de la publicació del mapa de
Mercator, preferim seguir altres autors que, sense menystenir la llarga història de pensament
crític entorn del mapa, acoten la cartografia crítica en dates molt més properes.239 El concepte
de cartografia crítica, de fet, va ser encunyat molt recentment per tal d’englobar una sèrie de
noves pràctiques cartogràfiques i línies de recerca acadèmica que comparteixen una mirada
nova sobre el mapa. Dins de la categoria de cartografia crítica s’hi troben posicions molt
diferenciades i fins i tot francament enfrontades entre si. No es tracta doncs d’una escola
de pensament única amb uns límits clars i definits, sinó més aviat d’un seguit de teories i
pràctiques que busquen ampliar el camp de la cartografia a partir d’una visió crítica sobre la
pretesa neutralitat del mapa que els usos més habituals implícitament defensen.
La cartografia crítica és definida per Crampton i Krygier com “l’acció combinada de les
noves pràctiques cartogràfiques i de la crítica teòrica.” 240 El gran moviment crític entorn del
mapa té un doble front: d’una banda noves pràctiques cartogràfiques (new mapping practices) provinents de la experimentació de grups artístics, activistes socials i visualitzadors de
dades, i d’altra banda la teoria crítica de la cartografia (theoretical critique of cartography)
provinent d’un entorn acadèmic molt influït pel pensament post-estructuralista d’arrel
francesa que tanta influència ha tingut en les universitats anglo-americanes.
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El que succeeix a finals dels 1980s és la coincidència de tres factors sense relació causal entre ells que provoquen una autèntica explosió de treballs sobre i entorn del mapa des d’una
òptica crítica: la incipient democratització dels processos cartogràfics a través de les noves
tecnologies, la autoritat i vigència de la teoria crítica en amplis sectors acadèmics, i el llegat
del map art entès en un sentit ampli. Aquests tres factors tendeixen a trencar el control sobre la concepció, la producció i la difusió de mapes que durant molts anys ha estat exercit
per elits lligades, orgànicament o econòmicament, als interessos dels estats.
A partir del que Mark Monmonier anomena la “transició electrònica”, és a dir la generalització de noves tecnologies basades en la digitalització, s’accelera el procés de disponibilitat
de la informació cartogràfica.241 Aquest procés de disponibilitat de dades va començar amb
força durant la revolució quantitativa iniciada als primers 1960s que ja hem tractat anteriorment

(§Anàlisi),

però l’instrumental tècnic i les metodologies de treball de la transició

electrònica van accelerar exponencialment no només la captació de dades sinó també les
possibilitats de tractament i de gestió d’aquesta informació. Si a aquesta accessibilitat a la
informació s’hi suma la cultura open source d’arrel col·laborativa i la generalització d’eines
mòbils de baix cost (tant a nivell de maquinari com de programari) que permeten la fàcil
incorporació de tecnologies de localització geogràfica com el geotagging, és fàcil d’entendre
que el procés de construir un mapa hagi experimentat una democratització notable. En
definitiva, els processos de generació dels mapes, els propis mapes com a documents, i els
usos als quals se sotmeten els mapes, canvien de forma molt significativa des del moment
en que ja no depenen directament d’un entramat disciplinar controlat per corporacions
governamentals o en relació directa amb els governs.
Paral·lelament a aquest procés de transició tecnològica de l’analògic al digital, la irrupció
amb força de corrents de pensament crític en tot l’àmbit de les ciències socials contribueix
a redefinir el debat acadèmic en el sentit d’entendre els mapes com a agents actius de podersaber, allunyant-se de concepcions positivistes que defensen, si més no de manera implícita,
el mapa com a document científic de caràcter neutre. Les múltiples variants de la crítica
teòrica coincideixen en assumir plenament el caràcter polític del mapa.
Finalment, la important tradició del que s’ha acabat anomenant map art, que al darrer terç
del s. XX arriba a un punt àlgid, serveix d’inspiració a produccions i usos experimentals de
mapes que proliferen no només en el món de l’art sinó també en les ciències socials, l’activisme i, tal i com demostrarem àmpliament en la quarta i darrera part de la tesi, l’arquitectura.
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Teoria crítica de la cartografia
Abans de 1987 ja havien aparegut alguns acadèmics de ciències socials altament crítics amb
la cartografia positivista, com per exemple William Bunge i la Detroit Geographical Expedition.242 Això no obstant, la teoria crítica de la cartografia pròpiament dita no apareix fins
a finals dels 1980s, de la mà del geògraf John Brian Harley, la figura del qual ja hem anat
introduint al llarg de la tesi (§Els mapes com a construccions socials). L’any 1991, poc abans de morir
prematurament, Harley va omplir un qüestionari destinat a l’editor del seu llibre The New
Natures of Maps, que va ser publicat pòstumament per la John Hopkins University Press.
En aquest petit text Harley emmarca amb gran claredat el programa de la cartografia crítica
teòrica com a subversió del paradigma positivista dominant:
El punt de vista dominant de la cartografia moderna occidental des del Renaixement ha estat el d’una disciplina tecnològica que segueix una trajectòria progressiva. Al pretendre produir un model relacional i correcte de terreny, els mapes són vistos com l’epítome de la modernitat representacional, un model arrelat
en el projecte de la Il·lustració i que intenta desterrar la subjectivitat de la imatge
cartogràfica. Dins d’aquesta lògica, els cartògrafs han promogut un model científic estàndard per a la seva disciplina, afirmant que, a través de la geometria i
la mesura, el mapa reflexa la natura com un mirall. A més a més, aquest model
del mapa ha influït els valors crítics dels historiadors de la cartografia, que sovint avaluen els mapes antics a partir d’aquest criteri modern, extirpant així del
cànon acceptat de la cartografia no només els mapes de l’època pre-moderna,
sinó també els d’altres cultures que no comparteixen les nocions occidentals de
precisió.
Els assajos d’aquest llibre—a través d’exemples històrics i d’un examen crític
de les pràctiques de la cartografia moderna—volen oferir una visió alternativa dels mapes. Utilitzant idees de la història de l’art, la literatura, la filosofia i
l’estudi de la cultura visual, subverteixen el model positivista de la cartografia,
substituint-lo per un model que es basa en la teoria iconològica i semiòtica. El
llibre mostra que l’interès dels mapes rau no tant en el seu valor mimètic sinó
com a simulacres que exerceixen una profunda influència en de manera com es
concep i s’organitza l’espai dins de les diferents societats. La qüestió del poder és
fonamental en molts dels assajos. El llibre explora la forma en què el poder—ja
sigui militar, administratiu, religiós o econòmic—s’inscriu a la terra a través de
la cartografia, i il·lustra la naturalesa de l’inconscient polític en els mapes. [...] La
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conclusió aborda la gran paradoxa cartogràfica: el mapa no és el territori encara
que sovint precedeix i fins i tot es converteix en aquest territori.243
A partir de l’estela oberta per Harley, una sèrie d’acadèmics molt significatius
aprofundiran en la visió alternativa sobre els mapes que s’ha acabat anomenant
teoria crítica de la cartografia (theoretical critique of cartography). A banda de la
reflexió general de Harley sobre la naturalesa dels mapes com a construccions
socials integrades a les cultures on apareixen, i no pas com a representacions
neutres de la realitat, trobem dos corrents més que completen el panorama general de la teoria crítica de la cartografia: la reflexió sobre el poder dels mapes
com a dispositius actius en la construcció de l’imaginari espacial (“els mapes
treballen”);244 i l’atracció pels mapes com a documents privilegiats per accedir a
lectures complexes de les societats, gràcies a la transversalitat que caracteritza la
cartografia enfront dels discursos més explícits de les arts o del llenguatge (“pels
nostres mapes ens coneixereu”).245 A continuació presentem un repàs d’aquestes
tres línies bàsiques de recerca en la teoria crítica de la cartografia, ja que han
esdevingut la base sobre la qual s’ha anat construint tant els discursos com bona
part de les pràctiques de la cartografia crítica contemporània.
La natura dels mapes: John Brian Harley

John Brian Harley és generalment considerat com el pare de la teoria crítica de la cartografia. La importància de Harley és cabdal en el marc d’aquesta tesi, ja que les seves reflexions
van provocar una allau de treballs on diversos autors van anar configurant un potent marc
teòric que emmarca bona part de la reflexió contemporània sobre el mapa. Harley era un
historiador de la cartografia amb una carrera acadèmica ja molt significativa quan, a partir
de 1988, va començar a escriure una sèrie d’articles que es van convertir en un autèntic revulsiu al món de la cartografia acadèmica. En tan sols uns quants articles escrits entre 1988
i 1991, Harley va ser capaç d’articular un marc teòric que va desestabilitzar profundament
els fonaments acadèmics de la cartografia i va provocar un canvi molt significatiu en la
manera d’entendre i de valorar els mapes. Tal i com ja hem exposat anteriorment (§Disciplinarització),

abans de la irrupció de la cartografia crítica harleiana, el model dominant era el de

la cartografia positivista, basada epistemològicament en la ciència positiva, socialment en
la defensa de la disciplinarització i teòricament en el mapa com a sistema de comunicació.
La bateria de crítiques de Harley a aquesta lògica dominant acaba produint una reorientació
molt important del model cartogràfic contemporani que afecta a la historiografia, la teoria
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crítica i les noves pràctiques cartogràfiques—en el camp de la cartografia professional i els
SIG corporatiu, en canvi, l’efecte de la cartografia crítica ha estat molt menor.
Tal i com es desprèn clarament del text de 1991 citat anteriorment, la filosofia harleiana
pretén oferir una visió alternativa sobre els mapes que superi la cartografia positivista moderna utlitzant un aparell conceptual i metodològic d’arrel post-estructuralista que posa en
dubte l’horitzó progressiu-teleològic Il·lustrat i explora la complexa naturalesa iconològica i
semiòtica del mapa. Harley busca enriquir la visió de la cartografia com a disciplina tecnològica i representativa—basada en establir un model relacional amb el territori a través de la
geometria i la mesura precisa—amb una visió que posa en relleu el caràcter socio-cultural
de la producció i els usos dels mapes. A través del seu treball crític, Harley problematitza el
mapa i la cartografia, que deixen de ser vistos com a representacions neutres de la realitat
per ser entesos com a complexes construccions ideològiques incardinades en les especificitats històriques de la cultura que els produeix i utilitza. El projecte de Harley podria arribar
a resumir-se en una sola idea: deixar de veure el mapa com a tècnica per entendre’l com a
ideologia, tal i com ja es fa explícit a l’article “The Map and the Development of the History
of Cartography”, que introdueix la monumental History of Cartography:
La History of Cartography tracta [...] dels processos històrics pels quals el llenguatge gràfic de mapes ha estat creat i utilitzat. És alhora una història tècnica,
cultural i social de la cartografia, [...] que promou una orientació capaç d’explorar les implicacions dels mapes en el marc del comportament i de la ideologia.246
Harley arriba a replantejar de soca-rel la cartografia com a disciplina i el mapa com a document a partir d’un coneixement profund sobre la seva història. L’ambiciós projecte de
la History of Cartography, co-liderat amb David Woodward, va obligar a un extensíssim
treball de recerca que va esdevenir la base per la visió crítica desplegada als articles del
quadrienni 1988-1991. El més significatiu de l’aportació de Harley i Woodward és l’aprofundiment en la naturalesa dels mapes, resultant en una visió ampliada sobre allò que és un
mapa: “tota valoració respecte la importància històrica dels mapes depèn d’una concepció
clara de la seva naturalesa, dels factors que han influït en la manera com els mapes es fan i
es transmeten, així com del seu rol dins de les societats humanes.” 247
Aquesta conceptualització expandida del mapa és una condició sine qua non pel desenvolupament de la teoria crítica de la cartografia que va aparèixer immediatament després de
la publicació, l’any 1987, del primer volum de la History of Cartography.248
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Segons Harley i Woodward, la naturalesa dels mapes és molt més complexa d’allò que suggereix el representacionalisme modern—el mapa com a representació verídica, objectiva,
geomètricament precisa i anàloga del territori. La naturalesa dels mapes es pot resumir
en quatre punts.249 En primer lloc, els mapes són mediadors entre el món mental interior i
el món físic exterior, cosa que els converteix en eines imprescindibles a través de les quals
l’home ha pogut entendre i donar sentit a totes les escales del seu univers. En segon lloc,
els mapes són una de les formes més antigues d’emmagatzemar, articular i comunicar conceptes i fets dotats d’una dimensió espacial. Els mapes són anteriors al llenguatge escrit i
a la matemàtica—encara més si es té en compte que molt probablement la pulsió humana
de cartografiar mentalment el seu entorn a través de mapes cognitius sigui molt anterior
a la producció dels artefactes físics que avui anomenem mapes. En tercer lloc, els mapes
s’ha utilitzat sovint, en cultures i períodes molt diversos, com a instruments de pensament
analògic, arribant-se a convertir en una metàfora del coneixement a nivell pràcticament
universal. En quart lloc, els mapes han influït directament en la vida, el pensament i la
imaginació de la major part de civilitzacions conegudes, incloent les prehistòriques, fins al
punt que s’estableix un procés de reciprocitat cognitiva en el qual tant la percepció com la
representació de la realitat es veuen profundament afectades pel tipus de cultura cartogràfica específica desenvolupades en cada societat:
Els mapes són el producte de les decisions i les accions adoptades per membres
concrets de grups socials en determinades circumstàncies històriques. Més que
un mirall de la societat, els mapes són una part recíproca del creixement cultural
i influeixen en el patró del seu desenvolupament.250
A partir de la publicació del primer volum de la History of Cartography, la visió crítica de
Harley es radicalitza notablement, i aprofitant el seu coneixement enciclopèdic sobre el
mapa al llarg de la seva història i arreu del món, escriu la sèrie de textos que inauguraran
de ple el que s’ha acabat anomenant cartografia crítica. Harley continua el seu projecte
d’exploració de la naturalesa ampliada dels mapes a través d’articles tan influents com
“Maps Knowledge and Power” (1988), “Silences and Secrecy” (1988), “Deconstructing the
Map” (1989) i “Can There Be a Cartographic Ethics?” (1991), tots ells inclosos al llibre pòstum The New Natures of Maps.251 El primer article explora la dimensió política dels mapes
i estudia la cartografia com una forma de poder, concloent que “tant la concepció com l’ús
dels mapes estan impregnats d’ideologia.” 252 El segon article se centra en el concepte del
silenci cartogràfic, i revela els diferents modes de supressió de coneixement presents en tot
mapa—tant de manera intencionada (voluntat política o censura), com no intencionada
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(procediments i regles cartogràfiques). Les regles cartogràfiques, aparentment d’ordre estrictament tècnic, “són una mena de mentalitat subconscient que dirigeix el coneixement
contingut en els mapes per tal de mantenir l’status quo polític i el poder de l’Estat.” 253 El
tercer article utilitza conceptes i mètodes post-estructuralistes, especialment derivats de
Derrida i Foucault, per redefinir la naturalesa dels mapes com a representacions de poder:
“tot el coneixement—i per tant també la cartografia—està completament entrellaçat amb
les grans batalles que constitueixen el nostre món. Els mapes no són externs a aquestes
lluites per alterar les relacions de poder. [...] Si bé el mapa mai és la realitat, [...] ajuda a
crear una realitat diferent.” 254 Finalment, el quart article se centra en explorar en què consistiria una ètica cartogràfica, qüestió especialment punyent en una disciplina que Harley
veu com autocomplaent i acrítica, que no problematitza la seva pròpia activitat més enllà
d’una “tecnofília introspectiva” 255 i obvia el fet fonamental que la cartografia no reflecteix
la realitat sinó que la redescriu i per tant la reinventa com a horitzó ètico-polític:
Cal que punts de vista alternatius sobre la naturalesa dels mapes siguin avaluats seriosament. Podria ser que el que fan els cartògrafs, encara que inconscientment, sigui transformar, mitjançant el procés de cartografiar, la matèria que
tracten de reflectir, de manera que no creen una imatge de la realitat sinó un simulacre que redescriu el món? Aquesta visió alternativa del que és un mapa permetria adoptar un enfocament molt més obert, autocrític, socialment sensible i
políticament astut, sobre la pràctica de la cartografia i els objectius de l’activitat
cartogràfica.256
El poder dels mapes: Wood, Pickles, Crampton.

Agafant el testimoni de Harley, un bon nombre d’acadèmics de la cartografia desenvolupen
la idea del poder dels mapes. El mapa és un instrument de poder en tant que produeix determinades visions de la realitat que serveixen als interessos d’aquells qui generen (o fan que
es generin) els mapes: “El mapa no és més que una afirmació de l’estat del món desitjat pels
seus creadors.” 257 Aquests autors, malgrat diferències significatives en les seves valoracions
sobre la potencialitat crítica del mapa, coincideixen en un aspecte: tot mapa és polític. El
caràcter polític del mapa rau en dues qüestions bàsiques: d’una banda promou—implícitament o explícita, voluntàriament o inconscient—certes maneres d’entendre el món; d’altra
banda el mapa sovint provoca transformacions efectives sobre el territori, l’objecte, el fenomen o la condició que cartografia.

142

Cartografia crítica

Dins dels autors integrants de la teoria crítica de la cartografia que han treballat amb més
claredat la qüestió del poder, podem destacar tres grups, integrats respectivament per Denis
Wood, John Fels i Franco Farinelli; John Pickles, Stan Openshaw, Doug Aberley i Robert
Rundstrom; i Jeremy Crampton i John Krygier. Malgrat que tots els autors comparteixen
una visió d’arrel post-harleiana de la cartografia, cadascun d’ells treballa el tema del poder
dels mapes des de temàtiques diferenciades i des d’agendes polítiques no sempre coincidents.
El primer grup, representat per Denis Wood, se centra en explorar la cartografia com a
agent de poder. En el seu influent llibre Rethinking the Power of Maps, Wood defensa que
la cartografia tal i com l’entenem avui en dia es desenvolupa a l’Europa del s. XV de bracet amb l’incipient estat modern.258 La forma d’organització política moderna, basada en
l’Estat-nació, adopta les qualitats pròpies de l’espai cartogràfic de l’època clàssica, és a dir,
continuïtat, homogeneïtat i isotropia. D’aquesta manera el mapa i l’estat es refrocen mútuament, fins al punt de fer-se pràcticament indistingibles: “A mesura que el mapa afirma l’Estat, l’Estat afirma el mapa.” 259 Franco Farinelli, al llibre La crisi della ragione cartografica,260
radicalitza el discurs de Wood i afirma, no sense un cert ànim polèmic, que és el territori
(de la modernitat) el que copia el mapa i no a la inversa: “Ens van ensenyar a l’escola que el
mapa és una còpia de la terra, però en veritat és exactament al contrari: en la modernitat és
la terra que s’ha convertit per a nosaltres en la còpia del mapa.” 261 Certament el s. XV marca
el pas del lloc medieval a l’espai modern. Si el lloc posa de manifest una condició d’irreductibilitat d’una part de la terra, l’espai inaugura “el regne de l’equivalència general.” 262 Per
Farinelli la raó cartogràfica és l’epítom de l’espacialització de la realitat, és a dir la manera
de reduir tota diferenciació local a un principi d’equivalència únic.263 Però si per Farinelli la
globalització ha fet entrar la raó cartogràfica moderna en una crisi insuperable que suposa
la fi de la vigència cultural del mapa (“l’espai, el temps i el mapa ja no serveixen” 264), per
Wood, al contrari, la cartografia crítica és un dels puntals que han d’ajudar a repensar el
món contemporani: “donant per fet que els mapes serveixen als interessos de l’Estat, [...] hi
ha maneres d’utilitzar la cartografia per resistir al poder de l’Estat.” 265 Per Wood la qüestió
fonamental tant del poder com del contra-poder de la cartografia és que els mapes, lluny
de representar la realitat, són sistemes de proposicions que afirmen o neguen l’existència de
certs aspectes de la realitat. La proposició cartogràfica es fa a través de l’associació de característica (‘això’), existència (‘és’) i localització (‘allí’), que Wood anomena posting: “Al final,
tot el que fan els mapes és afirmar que es això és allí. [...] Cada posting afirma una equivalència entre una instància de tipus conceptual (un això) i la seva ubicació específica en el
món (un allí).” 266 Un cop establert el caràcter propositiu i no representatiu de la cartografia
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(§Els mapes com a proposicions),

la major part de la recerca de Wood va en la direcció d’explorar

el mapa com a agent de contra-poder. L’ús crític de la cartografia és gairebé contemporani
de l’eclosió moderna del mapa: “des dels seus inicis, hi havia en els mapes la promesa d’una
vida pròpia independent de les necessitats de l’Estat o dels interessos de la propietat—fins i
tot independent d’un compromís de representar el món—i van començar a viure-la immediatament.” 267 Tot i remuntar-se als orígens de l’aproximació crítica a la cartografia, Wood
explora amb especial atenció les vies contemporànies per resituar els mapes com a agents de
contra-poder. Segons Wood, les pràctiques de cartografia crítica com els mapes de protesta,
la cartografia nadiua, les psicogeografies situacionistes, el PPGIS i el map art (§Pràctiques Crítiques de Cartografia)

són a l’avantguarda de la renovació conceptual, metodològica i operativa

de la cartografia: “són les noves actituds, visions i filosofies radicals dels contra-cartògrafs
que realment estan portant els mapes i la cartografia en una direcció totalment nova, una
direcció amb el potencial d’alliberar mapes, per fi, de la tirania de l’Estat.” 268 El seu llibre
Everything Sings: Maps for a Narrative Atlas, que recull diferents visions cartogràfiques
d’un barri de Raleigh, és un interessant i rar exemple de mapes elaborats per un teòric de
la cartografia.269 L’atles de Wood explora el potencial narratiu dels mapes i la seva capacitat per ampliar el camp de la realitat comuna a partir d’assumir sense embuts el caràcter
subjectiu que trobem a l’arrel de qualsevol mapa: “els mapes narren històries, no són un
simple compendi de fets. [...] Malgrat que sigui denegada per la ciència i resistida per l’art
modern, la lectura narrativa és ineludible. Aprofitem-la al màxim! Finalment, l’objectivitat
no consisteix en la supressió d’una subjectivitat inevitable, s’aconsegueix reconeixent la seva
intrusió.” 270
El segon grup, representat per John Pickles, explora les implicacions socials del mapa com
a instrument de poder-saber en el món dels SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica). El
seu llibre més significatiu, Ground Truth, és encara un referent malgrat haver estat escrit
l’any 1995, gairebé a la prehistòria dels SIG.271 Reconeixent la rellevància creixent que la visualització de la informació pren dins de la societat a partir dels 1990s, Pickles explora les
possibilitats que permeten les noves tecnologies per recollir, analitzar i cartografiar dades
geogràfiques. Els SIG i altres formats de cartografia tècnica contemporània tornen a situar
la visualitat i l’espacialitat al centre de la vida social, de manera que contribueixen a generar
noves imatges del territori i la societat que l’habita. L’adveniment del SIG, associat al World
Wide Web i a la generalització de l’accés a la tecnologia digital té unes potencialitats emancipatòries molt notables, facilitant, si més no en teoria, “noves possibilitats per una acció social positiva”.272 Segons Pickles, la cartografia digital hauria de ser, sobretot, un instrument de
worldmaking, és a dir, d’imaginar nous mons i fer-los realitat. A més a més del component
144

Cartografia crítica

descriptiu sobre la realitat existent, Pickles subratlla la capacitat dels SIG, com a tècnica i
com a relació social, per a promoure la producció de noves realitats basades en l’empoderament dels sectors més dèbils de la societat. Malgrat aquesta potencialitat, Pickles reconeix
que la història recent dels SIG continua dominada per aproximacions i taxonomies pròpies
de l’aparell militar i de vigilància que va iniciar-lo. La major part del treball de Pickles se
centra en explorar críticament tant els perills com les possibilitats de les noves tecnologies
geogràfiques, és a dir, d’una banda denunciar les limitacions dels SIG i d’altra banda recercar “noves formes de veure la terra i noves formes de resistència al domini estatal.” 273 Una
de les línies de treball més consistents de Pickles consisteix en desemmascarar els interessos darrere certs usos dels SIG i desnaturalitzar les seves afirmacions de veritat, emmarcant-les en els contextos socials específics, en les dinàmiques de poders i en els sistemes de
praxi concreta on se situen. Segons Pickles “l’apropiació crítica del potencial productiu de
qualsevol tecnologia requereix desnaturalitzar la seva aparent condició de ‘merament estar
donada’ i reconstruir-ne el domini auràtic.” 274 La obra de Pickles aprofundeix en la desconstrucció de la tecnologia de visualització geogràfica contemporània i apunta camins per
dotar els SIG d’una teoria crítica. Pickles s’allunya del pol positivista—technocartography i
surveillant technologies—per explorar una geografia crítica i una teoria social dels SIG centrada en les noves economies de la representació, basades en tres sistemes: digitalitat, localitat i polítiques de comunitat en la era de la deslocalització, i apropiació democràtica de les
tecnologies digitals espacials. En primer terme, la digitalitat i les tecnologies de la representació com ara els SIG recodifiquen la realitat i promouen noves pràctiques socials, cosa que
permet imaginar noves geografies relacionals. La idea de la intertextualitat aplicada al món
digital té implicacions profundes, ja que parteix d’un descentrament tant de l’autor com del
lector, o en el nostre cas del productor i l’usuari dels mapes. D’aquesta manera el sentit que
es deriva de la cartografia contemporània deixa de ser un grand récit unívoc per passar a ser
plural i sotmès a un constant procés de resignificació: “tots els textos SIG [...] s’entrellacen
en diverses cadenes de significació: el significat és dialògic, polifònic, i multivocal—ens permet i fins i tot ens exigeix un procés de contextualització i recontextualització incessant.” 275
En segon terme, cal veure la potencialitat emancipatòria de la pluralització de la cultura i
dels SIG com a sistema intertextual juntament amb l’altra cara de la moneda: el monopoli
estatal-corporatiu dels SIG i altres tecnologies electròniques. En el context d’una globalització avançada, “les tècniques cartogràfiques despleguen una lògica racionalista—un
càlcul universal—per unificar l’espai en tant que objecte, material i fonament, i la terra
en tant que recurs explotable, mercaderia unificada, o logotip comercial.” 276 Les contingències polítiques i socials de cada localitat impedeixen fer-se una idea simple dels resultats
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de la incorporació de les tecnologies SIG, que de vegades funcionen repressivament com a
instrument de control i de vegades faciliten l’emancipació política de sectors desafavorits.
En tercer lloc, Pickles aprofundeix en els modes a través dels quals els SIG són “utilitzats
cada cop més [...] per produir identitats col·lectives”, i busca promoure els espais on es dóna
una apropiació democràtica de les tecnologies digitals.277
El tercer grup, representat per Jeremy Crampton, examina les maneres a través de les quals
es poden establir relacions productives entre espai, mapa i política. Els seus treballs més
significatius són The Political Mapping of Cyberspace i Mapping: A Critical Introduction
to Cartography and GIS.278 La preeminència de la qüestió política en cartografia respon,
segons Crampton, al fet que la vida social és inherentment espacial: “en tant que éssers
existents habitem espais i llocs que [...] conformem i que ens conformen. No podem ser
sense ser a l’espai.” 279 D’aquesta consideració d’arrel heideggeriana se’n dedueixen tres conseqüències importants. En primer lloc, l’espai social és sovint el producte d’una lluita per
construir un entorn on desenvolupar uns certs modes de vida social (i no d’altres). L’espai
polític, per tant, té sempre un component espacial. En segon lloc, aquests diversos modes de
viure que espacialitzen l’esfera social generen llocs de conflicte o dificultat. Quan això succeeix augmentem el nostre interès envers aquestes problemàtiques i potencialment acabem
modificant les nostres possibilitats vitals. En tercer lloc, les pràctiques cartogràfiques són
una de les principals font de producció de coneixement espacial—articulen una comprensió
espacialitzada de la realitat social i per tant no poden escapar-se de la seva dimensió política: “la cartografia forma part necessària del nostre compromís amb l’espai i per tant també
és part del nostre interès polític.” 280
Crampton treballa la dimensió política del mapa no només des de la seva dimensió òntica
(que correspon a l’ordre del real en si mateix) sinó sobretot ontològica (que correspon a
l’ordre del real, però no pas en si mateix, sinó tal com és conegut i comprès per l’home). La
distinció entre aquests dos tipus de coneixement és significativa, ja que mentre el coneixement òntic permet una aproximació d’ordre fàctic i científic, aquest coneixement objectiu
necessàriament es produeix dins d’un marc conceptual que només pot ser adreçat ontològicament, és a dir, examinant les condicions de possibilitat del coneixement òntic. Segons
Crampton, només quan la cartografia és qüestionada ontològicament i s’enfronta amb les
seves condicions de possibilitat (històricament contingents), és quan pot esdevenir política amb el benentès que explori i posi en dubte aquests límits contingents: “ ‘Simplement’
qüestionant [el moment present], podem començar a veure com estan les coses i esbossar les
possibilitats de canvi. Aquest és l’impuls polític del qual brolla alhora una lluita sobre la mi146

Cartografia crítica

llor manera de descriure el món, i sobre la millor manera d’intervenir-hi.” 281 Això és el que
Crampton anomena la política crítica de la cartografia (critical politics of cartography): els
mapes han de jugar un paper significatiu en el projecte polític de com trobar el nostre lloc al
món i de quina manera transformar-lo.282 La qüestió de fons és que la dimensió política dels
mapes apareix quan ens preguntem no pas com són els mapes, sinó perquè els mapes són
com són i de quines altres maneres podrien ser. La recerca sobre els usos polítics dels mapes
no esgota les relacions entre mapa i política, la gran potencialitat política del mapa rau en la
seva capacitat per reformular el marc conceptual dins del qual es produeix la comprensió i
l’apropiació espacial dels homes:
L’anàlisi política dels mapes ha estat fins ara una anàlisi del coneixement òntic
[que la cartografia produeix.] [...] Si anem prou enllà amb aquesta anàlisi òntica, aviat es fa evident que la cartografia produeix un tipus de coneixement que
implica una concepció específica de l’espai com a contenidor de l’activitat social
[...] La contrapartida ontològica a aquesta pregunta òntica podria ser demanar
de quines maneres podem repensar la cartografia de manera que l’espai no sigui
caracteritzat com un contenidor [...] Quines altres possibilitats espacials de ser
políticament podrien ser produïdes a través de diferents concepcions de l’espai i
diferents tipus de mapa? 283
L’atracció dels mapes: Cosgrove, Turnbull, Jacob, Brayer.

El darrer gran grup que ha contribuït significativament a la teoria crítica de la cartografia
està format per autors, provinents del món de la filosofia i les ciències socials, que han fet
del mapa un objecte del seu interès. Malgrat no ser historiadors de la cartografia ni, a priori, experts en la disciplina, entenen que el mapa és un document especialment atractiu
perquè parla a molts nivells sobre les societats que els produeixen i els utilitzen. L’única
característica que comparteixen aquests autors, més enllà d’assumir els postulats bàsics de
la cartografia crítica harleiana, és la fascinació pels mapes—Christian Jacob ho confessa
sense embuts a l’inici de L’Empire des Cartes: “aquest llibre és fruit de la meva fascinació
pels mapes i per la mirada dels somiadors.” 284 ElS mapes són documents meravellosos que,
tal i com Stevenson va saber expressar tan bé, apel·len no només a l’intel·lecte sinó especialment a la imaginació. En el text The Ideal House, Robert Louis Stevenson descriu l’habitació
més important de la casa—el santuari de l’home—com una gran cambra, espaiosa, amb
cinc taules i dues cadires. Aquestes cinc taules són, respectivament, una taula de treball,
una taula pels llibres de consulta, una taula pels manuscrits i esbossos, una taula buida per
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qualsevol eventualitat i, finalment, “la cinquena és la taula dels mapes, gemegant sota el pes
d’una col·lecció de mapes i cartes nàutiques a gran escala.” 285
Els mapes i les cartes nàutiques són, de tots els llibres, els menys fatigosos de llegir i els més rics en matèria; el curs de les carreteres i els rius, les corbes de nivell
i els boscos en els mapes—els esculls, les línies batimètriques, els ancoratges, les
rutes de navegació i els signes de practicatge en les cartes nàutiques—i en ambdós casos, la lletania de noms, fan que mapes i cartes nàutiques siguin, de tot
material imprès, el més apte per a estimular i satisfer la imaginació.286
Sense oblidar les aportacions de treballs precursors de la teoria crítica de la cartografia, com
The History of Topographical Maps de P.D.A. Harvey,287 o Cartes et Figures de la Terre editat
per Jean-Loup Rivière i amb contribucions de figures com François Wahl, Hubert Damisch,
Ulrich Freitag o Luigi Vagnetti,288 els autors no-cartògrafs però ‘atrets pels mapes’ més significatius en el marc de la present tesi són Denis Cosgrove, David Turnbull, Christian Jacob
i Marie-Ange Brayer. Tots quatre probablement coincidirien amb la opinió de Stevenson,
segons la qual els mapes són el material més adient per estimular i complaure la imaginació. Des d’òptiques molt personals i diferenciades entre ells, cadascun d’ells utilitza el mapa
com a punt d’entrada per examinar els modes com percebem i ens representem el nostre
entorn. Gràcies al seu caràcter sintètic i transversal, el mapa és capaç de reflectir amb gran
sensibilitat els coneixements i, de manera especialment significativa, les taxonomies mentals de cada època.
Denis Cosgrove, geògraf, va centrar el seu treball en la geografia cultural i especialment en
les relacions entre paisatge i representació. L’interès pel mapa és una constant al llarg de la
seva carrera acadèmica, ja que la seva capacitat d’articular sintèticament diversos modes
d’expressió—gràfica, icònica, matemàtica i textual—permet estudiar la imatge del món que
es té en cada cultura des de múltiples sistemes de sentit: “tot mapa pot ser considerat com
una frontissa al voltant de la qual s’articulen sistemes complets de significat.” 289 A banda
de múltiples articles entorn del mapa, Cosgrove és editor de dos volums fonamentals per
entendre la cartografia crítica contemporània: The Iconography of Landscape i Mappings.
També és autor de Social formation and Symbolic Landscape, Apollo’s Eye i Geography and
Vision, tots ells llibres que tracten la qüestió de la formació cultural del paisatge a través—
entre altres pràctiques i discursos—de la cartografia.290 Un dels aspectes més significatius
del treball de Cosgrove dins del marc d’aquesta tesi és que és una de les veus que des de fa
més temps i amb més insistència reclama el paper actiu dels mapes en formar la imaginació
geogràfica i en servir de base per accions transformadores sobre la realitat: “el mapa té la
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poderosa qualitat de ser [...] alhora un dispositiu de memòria i una base per a l’acció projectiva.” 291 Cosgrove defensa el rol crític i creatiu de la cartografia, i identifica el món de l’arquitectura, les arts i les disciplines de projecte en general com un dels principals territoris
de recerca per ampliar el que és i el que pot fer un mapa:
La cartografia més interessant d’avui en dia es troba en el treball creatiu i imaginatiu d’artistes, arquitectes i dissenyadors, que no van a la recerca d’una garantia empírica absoluta per als seus mapes ni pretenen obtenir-ne cap revelació
metafísica. La cartografia [...] s’ha convertit en una activitat creativa i crítica
integrada en discursos més amplis sobre l’espai i sobre les formes en què pot ser
habitat.292
David Turnbull, filòsof de la ciència, ha treballat el mapa com a document cultural des de
moltes perspectives, però la més significativa dins del marc d’aquesta tesi és la isomorfia
entre l’espai cognitiu i l’espai cartogràfic que desenvolupa en diversos articles i sobretot en
els llibres Maps are Territories i Masons, Tricksters and Cartographers.293 Segons Turnbull
el mapa és una metàfora operativa de la teoria: “la metàfora del mapa no només s’utilitza
per descriure les teories científiques, sinó que és tan estesa que també s’empra habitualment
per il·luminar altres [...] termes bàsics com ‘cultura’, ‘llenguatge’ i ‘la ment’.” Seguint raonaments de Michael Polanyi, Thomas Kuhn i especialment d’Arthur H. Robinson, Turnbull
aprofundeix en l’associació entre mapa i teoria. El procés cartogràfic es basa en prendre
condicions, circumstàncies o experiències aïllades i organitzar-les en un camp cognitiu
continu, representat per la superfície de paper—el “camp cognitiu contigu” de Robinson,294
el pla de consistència de Deleuze i Guattari,295 el pla d’expressió d’Eco,296 o el flatbed de
Corner.297 La informació fàctica grafiada en el pla del mapa no només produeix el coneixement concret derivat d’allò inclòs en el seu pla de contingut, sinó que aporta un plus de
coneixement basat en la seva posició relativa en el camp cognitiu generat pel mapa—és a
dir, un coneixement derivat de la qualitat indexal del mapa. La facilitat amb la qual s’associa el coneixement organitzat (la teoria) amb el mapa rau en bona part en l’espacialitat que
el mapa comparteix amb la percepció humana. Tant des de la filosofia (Ernst Cassirer: “el
món objectiu es va fer intel·ligible per al llenguatge en la mesura en que el llenguatge va ser
capaç, com si diguéssim, de traduir-lo de nou en termes d’espai” 298) com des de la psicologia (Jean Piaget: “la relació espacial més elemental que pot ser captada per la percepció
sembla ser la de ‘proximitat’ [...] és a dir, la condició d’’estar aprop’ d’elements pertanyents
al mateix camp perceptiu” 299) s’ha posat l’atenció en el fet que l’espacialitat és fonamental en
la consciència humana i en les nostres maneres d’experimentar i construir intel·lectivament
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la realitat. L’espacialitat és una qualitat primordial compartida pels més diversos modes
de comprensió humana de l’entorn, des del llenguatge fins al mapa. Si bé el mapa no és el
territori, Turnbull considera el mapa com a un territori en si mateix, un territori amb la
capacitat d’estructurar coneixement—“els mapes són territoris, la ciència és un atles”.300
L’equivalència entre mapa i teoria rau en el fet que tots dos són “convencionals, selectius,
indexals, embeguts en les formes de vida humana, i dependents de la comprensió prèvia
d’un esquema cognitiu concret i del seu domini pràctic.” 301 Segons Turnbull, la relació entre mapes i teories va més enllà d’una simple metàfora, ja que ambdós comparteixen una
característica comuna que és la condició de possibilitat del coneixement i l’experiència—la
continuïtat:
Ja que no podem tenir una experiència pura i sense mediació del nostre entorn,
aquesta experiència s’entén millor com una construcció activa resultant de la interacció dialèctica entre els ‘grumolls’ al paisatge i les connexions que nosaltres
imposem entre aquests grumolls. La nostra experiència i les nostres representacions són formatives l’una respecte a l’altra i només són separables analíticament. [...] En última instància els mapes i les teories adquireixen el seu poder i
la seva utilitat a través d’establir connexions i permetre connexions inesperades.
[...] Tant els mapes com les teories ofereixen oportunitats pràctiques per establir
connexions en qualsevol moment i en qualsevol lloc que sigui socialment i políticament estratègic.302
Christian Jacob, historiador, s’ha centrat en el mapa en un llibre molt influent, L’Empire des
Cartes, que planteja un recorregut per les diverses aproximacions teòriques de la cartografia
al llarg de la seva història.303 Com és el cas en la resta d’autors d’aquesta subsecció, és significatiu que Jacob no parteix del mapa com a objecte d’estudi sinó que hi arriba empès per
la qualitat multicapa dels documents cartogràfics. El mapa és un format de gran plasticitat
i amb una gran capacitat de seducció, capaç de codificar múltiples aspectes d’una cultura.
Jacob explora la riquesa interpretativa inherent a mapes de totes les èpoques, desgranant els
seus sistemes de coneixement i de valors, tant explícits com més sovint implícits. Els mapes
són construccions complexes que inclouen múltiples nivells de sentit independents (“l’historiador ha d’estudiar els mapes com a construccions, com a artefactes visuals composats
de diversos nivells independents de representació” 304) que cooperen per transmetre una
informació global i per produir uns efectes d’ordre estètic amb ramificacions tan polítiques
com culturals ben profundes—només cal pensar en la quadrícula ortogonal ptolemaicocartesiana que estructura un espai homogeni que no prioritza cap punt, respecte la orga150
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nització polar dels mappaemundi medievals que jerarquitzen l’espai en funció de la proximitat a un centre místic (Jerusalem). Aquestes construccions cartogràfiques no articulen
només coneixements concrets sobre l’entorn sinó, sobretot, una manera de mirar el món:
“el mapa és una construcció intel·lectual que posa davant els ulls de l’espectador un ‘visió
del pensament’.” 305 La mirada distanciada de la cartografia genera una espacialitat específica, d’ordre tan epistemològic com polític, que permet negociar amb la realitat: “l’espai del
mapa pertany a tothom i fins i tot existeix independentment de tota propietat. És un objecte
polític, el terreny virtual per a les negociacions, l’arbitratge, els intercanvis i les decisions
comunals.” 306 Un aspecte molt interessant de l’anàlisi de Jacob és el fet que estudia el mapa
des de la seva component visual més que no pas textual—Jacob prioritza una aproximació
gràfica en detriment a una aproximació de contingut, és a dir que valora el significant per
sobre del significat. I és que molt sovint és en la manera com el mapa tradueix visualment
certs continguts d’ordre tan fàctic com intel·lectual on es mostra amb més intensitat la seva
naturalesa: “el mapa és un lloc privilegiat per a l’experimentació gràfica. [...] El mapa és un
producte molt específic a causa de la complexitat dels nivells de representació i la juxtaposició i la interacció de codis figuratius que generalment es presenten de manera aïllada.” 307
Aquesta aproximació duu a Jacob a estudiar temes d’ordre gràfic, com els límits del mapa,
els sistemes de divisió del pla cartogràfic, el marc o les línies de rumb, tot aprofundint en les
seves implicacions conceptuals i epistemològiques. Igualment explora la gran influència de
les tècniques de producció cartogràfica (per exemple la impremta) i de qüestions relacionades amb la pragmàtica de com es consulten mapes de diferent format—mural, emmarcat,
enrotllat, plegat, enquadernat, miniaturitzat: “les formes de veure, entendre i utilitzar el
mapa varien d’acord amb les condicions de la seva posada en escena [...] els usos del mapa
són diferents en funció de les maneres en les quals es posa l’accent en la informació a llegir
o en les formes de ser vist.” 308 Una altra conseqüència d’aquesta aproximació al mapa com
a imatge és la facilitat amb la qual Jacob posa en un mateix pla mapes d’èpoques, cultures i
factures molt diverses, facilitant una visió creuada i sincrètica del format cartogràfic. Potser
la contribució més interessant de Jacob en el marc de la present tesi és que entén el mapa
com un sistema de mediació tant a nivell tècnic, com intel·lectual, com social: “el mapa és
una mediació indispensable per transformar la representació mental individual i parcial de
l’espai en una imatge materialitzada, social i global.” 309 A nivell tècnic el mapa és mediació
perquè és un artefacte que materialitza un esquema mental. A través de la seva factura tècnica, el mapa concretitza, objectifica i reprodueix esquemes mentals de manera que aquests
poden arribar a difondre’s i convertir-se en informació comunicable: “el mapa reconstrueix l’espai que representa, organitzant-lo i optimitzant la seva llegibilitat i visibilitat.” 310
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A nivell intel·lectual el mapa és mediació perquè permet un accés indirecte a la realitat a
través d’establir una distància: “[el mapa] estableix una distància entre el subjecte i el món,
efectuant un esquinçament [que és possiblement] el gest fundador de l’abstracció.” 311 La
selecció parcial i la mirada zenital del mapa construeixen una imatge de la realitat reduïda
i inevitablement empobrida, però precisament a causa d’aquesta pèrdua de riquesa, instrumentalment efectiva. El mapa articula el món simbòlic amb el món pragmàtic gràcies a la
separació que estableix respecte la realitat que permet alhora donar-li sentit i relacionar-s’hi
instrumentalment: “el mapa junyeix l’eina i el símbol en una mateixa instrumentalitat: és
una pròtesi intel·lectual i visual.” 312 Finalment, a nivell social el mapa és mediació perquè
fomenta la comunicació entre persones i estableix un camp de negociació que no només
afirma identitats sinó que és capaç d’articular diferències.
El mapa [...] és un objecte polític que serveix com a mitjà per a negociacions, intercanvis i memòria col·lectiva. [...] Estic temptat a dir que el mapa és una de les
condicions constitutives de l’objecte del discurs, el referent. És el distanciament
i l’objectivació d’una realitat que passa a ser igual per a tots i que es refereix de
manera unívoca al seu referent sota l’efecte d’una convenció socialment admesa.
[...] Sense el mapa aquest discurs és purament ideal, l’objecte—indefinit i sense
forma—d’una postulació i no de coneixement. Així, el mapa té un poder ontològic i un efecte ontològic. ‘El mapa és el lloc on hi ha les coses: la realitat és tot
el que hi ha al mapa’.313
En darrer terme, Marie-Ange Brayer, crítica de l’art i l’arquitectura, ha convertit el mapa en
un tema recurrent en la seva reflexió sobre l’art i l’arquitectura contemporània. Per Brayer,
el més rellevant de la cartografia és la seva “instrumentalitat transversal”, és a dir, la seva
capacitat d’interferència amb múltiples camps del coneixement i de la creació, des de l’art
i l’arquitectura fins a la música i la literatura, passant per la antropologia o la filosofia.314
Seguint el dictum harleià segons el qual la cartografia és massa important per deixar-la en
mans dels cartògrafs, Brayer explora l’estatut transdisciplinar del mapa fent especial atenció
a l’apropiació tant dels processos com de la imatge cartogràfica en el camp de l’art contemporani i de l’arquitectura digital. L’especificitat de l’aproximació de Brayer és la seva atenció
a la cartografia com a agent actiu, alhora projectiu i projectual. Més enllà de la capacitat del
mapa per accedir a l’existent, el mapa té sobretot un paper actiu en la creació de nous relats i
noves realitats: “el mapa és l’impuls de tota narrativa, el substrat de la nostra comprensió del
món, de la nostra construcció de l’espai. El mapa geogràfic és un viàtic tant per als viatges de
l’imaginació com pels viatges en els camps de constitució del saber.” 315 En l’article “Mesures
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d’une fiction picturale” utilitza el mapa com a argument interpretatiu de bona part de l’art
del s. XX, des de Giorgio de Chirico fins a Guillermo Kuitca, i avança una taxonomia per
conceptualitzar les diferents maneres com el mapa ha estat utilitzat pels artistes dels darrers
cent anys.316 L’article “La carte lacunaire ou l’impossible taxinomie du lieu” aprofundeix en
l’apropiació crítica de la condició lacunar (és a dir, incompleta) del mapa per part dels artistes de l’esfera de Fluxus, l’art conceptual, l’arte povera i el land art.317 Finalment, a l’article
“Cartes”, comentat en més detall més endavant (§Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic), Brayer explora la cartografia com a marc operatiu en l’arquitectura contemporània,

des del New Bayblon de Constant fins a les neo-avantguardes digitals.318 Brayer desenvolupa
l’esquema teòric del mapa com a mediació plantejat per Christian Jacob, fent més èmfasi en
la operativitat de la cartografia en les pràctiques creatives i les disciplines de projecte. Per
Brayer, l’interès del mapa des de la pràctica arquitectònica contemporània és sobretot com
a eina processual: “El mapa geogràfic ja no és només una instrumentalització del territori,
s’ha convertit en un autèntic instrument processual en el qual convergeixen múltiples dimensions de l’apropiació (sociològica, econòmica, climàtica, etc).” 319 El mapa, alliberat del
seu rol essencialment representatiu, esdevé un dispositiu relacional, “un encasellat que es
juga en transparència amb diversos sistemes discursius i representacionals, entre la racionalitat i la imaginació.” 320 Així doncs, el mapa s’entén en termes de funció relacional que
media entre el camp cognitiu general i el domini intertextual específic que estableix el projecte d’art o d’arquitectura—intertextual en el sentit que l’utilitza Julia Kristeva, és a dir referent a la transferència del sentit filtrada a través de codis derivats d’altres textos, en aquest
cas ‘textos’ referents a les múltiples dimensions d’apropiació del real. Seguint raonaments
d’arrel deleuziana, segons Brayer els usos contemporanis del mapa en art i arquitectura no
poden entendre’s des de la semiòtica clàssica de signe saussurià, sinó que cal entendre el
mapa com un estrat més enllà de la funció que articula significat i significant.
Els mapes estableixen, a través de la seva operativitat relacional i la seva capacitat transformadora, una referència al referent feta d’abstracció i de similitud. El
mapa no és ni un objecte ni una representació gràfica; és un vector de traduccions entre la forma arquitectònica i el seu entorn, físic o digital. El mapa és una
funció, una mediació entre el camp cognitiu i un domini intertextual.321
Pràctiques Crítiques de Cartografia
Com ja hem introduït al principi de la secció anterior, a més a més de l’esfera acadèmica, la
cartografia crítica es basa en les noves pràctiques cartogràfiques provinents en bona part,
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però no exclusivament, del món de l’art i l’activisme social. En el seu article “An Introduction to Critical Cartography”, Crampton i Krygier encunyen el concepte critical mapping
practices , que nosaltres traduïm per ‘pràctiques crítiques de cartografia ’, com aquelles
pràctiques que, fora dels ambients acadèmics, han explorat la potencialitat crítica del mapa :
“Si la crítica teòrica va aclarir l’espai conceptual per a cartografies alternatives, l’exploració
del que això ha significat en la pràctica ha estat la tasca de diversos professionals de fora de
l’acadèmia.” 322 Crampton i Krygier presenten el map art i l’open source mapping com els
exemples més rellevants de pràctiques crítiques de cartografia . Però més enllà de les reflexions artístiques entorn del mapa i de la democratització de la cartografia que hi ha a l’arrel de
les pràctiques hacker, cal ampliar l’àmbit de les pràctiques crítiques de cartografia a altres
pràctiques igualment significatives i rarament reconegudes en la literatura especialitzada.
Mirant de recollir el conjunt de pràctiques crítiques de cartografia contemporània en tota
la seva riquesa i varietat, proposem agrupar-les en els tres grups següents: countermapping,
map art, i geoweb, amb el benentès que cal entendre aquesta agrupació de manera estrictament operativa i allunyada de qualsevol voluntat categòrica i essencialista, ja que una bona
part de pràctiques crítiques se situen a cavall d’alguns dels pols exposats a continuació.
Countermapping

El concepte de countermapping, que podriem traduir per contracartografia, es refereix a
la producció de mapes en contra les estructures de poder dominants, orientats a trencar el
monopoli de representació de la realitat dels discursos hegemònics per tal de defensar interessos ètnicament, culturalment, o políticament minoritaris.323 Malgrat que la idea d’una
cartografia subversiva és més antiga, el terme countermapping, que podem traduir com a
contracartografia o, substantivadament, com a contramapes, va ser encunyat l’any 1995 per
Nancy Peluso per descriure els mapes realitzats pels habitants indígenes i usuaris tradicionals dels boscos de Kalimantan, Indonèsia, com a manera de posar en dubte els mapes
estatals que sistemàticament ignoraven els interessos dels indígenes.324 El countermapping
parteix de la base que els mapes convencionals duen incorporada una gran càrrega política
que defensa els interessos hegemònics sobre un territori determinat, ignorant o si més no
menystenint altres interessos igualment legítims però sovint minoritaris. Dins del countermapping trobem diverses tendències, que podem subdividir en tres grups: cartografies
nadiues (native mapping), mapes parroquials (parish mapping) i maptivisme (maptivism).
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¤ Fig. 28: Mapes de les àrees tribals dels aborígens Southern Pitjantjatjara, constitució legal de terres aborígens i progressiva incorporació de les àrees De Rose Hill i Tieyon, Austràlia. Elkin (1933), Tindale (1974),
Burke (2001) i National Native Title Tribunal (2013).

Les cartografies nadiues (Native mapping) són contramapes que reclamen els drets dels
pobles aborígens sobre els seus territoris ancestrals. Parteixen de la idea que “Es van ocupar més territoris indígenes gràcies als mapes que a les armes. I més territori indígena pot
ser reclamat i defensat pels mapes que per les armes.” 325 A partir de cartografiar els usos
tradicionals dels recursos del territori (caça, pesca, recol·lecció, aigua, llenya, etc) , el native
mapping s’utilitza per documentar modes de vida tradicional així com per reivindicar un
cert control dels recursos per part de la població aborígen i fins i tot l’establiment de reclamacions territorials. Alguns d’aquests contramapes nadius s’han utilitzat amb èxit als
jutjats i cambres legislatives de països com Canadà, Austràlia i en menor mesura els EUA,
per defensar pleits i fonamentar propostes de lleis en defensa de les poblacions originàries,
gairebé sempre minoritzades en els seus territoris ancestrals. En aquest sentit, cal citar el
cas dels Inuit del Canadà: a partir d’una demanda pel reconeixement dels drets territorials
aborígens, es va posar en marxa l’ Inuit Land Use and Occupancy Project que incloïa una
gran quantitat de mapes nadius. Aquest projecte va ser instrumental en la creació, l’any
1999, del territori canadenc de Nunavut, que actualment disposa d’un govern i d’una assamblea propis.326 A la resta del món, i especialment al Tercer Món, els contramapes nadius
s’utilitzen per denunciar la invisibilitat de les poblacions tradicionals i reclamar altres maneres d’entendre la relació de l’home amb el territori.
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¤ Fig. 29: A Personal Parish: Twenty Years of Living and Walking in the Environments of Blaenau Ffestiniog.
Conjunt i detall. David Nash, 1986.

Els mapes parroquials (Parish maps) són contramapes generats per visualitzar i defensar
interessos locals, que sovint queden dil·luits en les cartografies oficials. Un exemple interessant és el Parish Map Project, engegat a Anglaterra l’any 1985 amb la intenció que els habitants de cada parròquia identifiquessin els elements de l’entorn amb un interès local. Fins
al dia d’avui, més de 2.500 parròquies angleses s’han acollit a aquesta iniciativa, produint
una gran quantitat de contramapes, sovint de formats ideogràfics, que posen de relleu certs
elements tant físics com històrics i vivencials del territori, fomenten el sentit de pertinença
i expressen valors locals que no troben lloc en les representacions dominants.
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¤ Fig. 30: World Government. Conjunt i detall. Bureau d’Études, 2004.

El maptivisme (Maptivism) és la contracció dels mots mapa i activisme, i es refereix a la
producció i la utilització de mapes per denunciar situacions d’injustícia social i promoure
accions destinades a millorar-les. Aquest és un camp de contracartografia molt ampli i ric,
sovint relacionat tant amb la lògica de l’open source mapping com amb de la cartografia
operativa. El maptivisme va des d’iniciatives espontànies bottom-up fins a persones i especialment col·lectius organitzats que, inspirats a parts iguals per l’artista Hans Haacke i
el geògraf William Bunge, s’han convertit en veritables plataformes de denúncia que treballen amb quantitats d’informació considerables i sistemes de processat gràfic d’aquesta
informació d’una gran potència i efectivitat. Dins d’aquest darrer grup cal destacar autors
com Lize Mogel, Mona Fawaz o Trevor Paglen, i equips com Bureau d’Études, Hackitectura, RaumLabor, Stalker, Rotor, Labor k3000, Institute for Applied Autonomy o Straddle
3—aquests dos últims molt relacionats amb el domini públic digital i l’ús de les noves tecnologies per ampliar l’autonomia dels activistes i fomentar l’urbanisme participatiu. Significativament, una part molt important dels col·lectius citats són arquitectes i treballen per
explorar modes alternatius de construir l’entorn comú.
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Map art

El map art és un concepte molt extès per identificar el territori de convergència entre l’art
i la cartografia.327 En origen el map art apareix en l’apropiació de la imatge del mapa per
artistes en l’entorn Dada i surrealista de principis del s. XX. Figures com Hannah Höch
o Raoul Hausmann són habitualment reconegudes com a pioneres de la incorporació del
mapa en l’art.328 Posteriorment, i fins a finals dels 1950s, alguns artistes continuen explorant
el mapa des d’una perspectiva artística, malgrat que el mapa no és mai central en les seves
recerques—ni a nivell temàtic ni iconogràfic o metodològic.329 És a partir dels anys 1950 i
de la mà dels lletristes i posteriorment dels situacionistes, que el travat entre mapa i art (i
política) esdevé complet. Les metagrafies de Maurice Lemaître o els mapes psicogeogràfics
de Guy Debord i Asger Jorn suposen un abans i un després en la història del map art.330
A partir de la experiència situacionista, el map art apareix com un subgènere amb entitat
pròpia. Molts artistes dels 1960s-1970s van ampliar el camp del tant del mapa com de l’art
de manera molt significativa. Són especialment interessants les obres generades a l’entorn
de Fluxus i el performance art;331 de l’art conceptual;332 del pop;333 i del land art, de qui cal
destacar especialment Robert Smithson, per la importància que el mapa pren a la seva obra
i per la fondària tant metodològica com conceptual del seu ús de la cartografia.334 A banda
de dels artistes citats—tant al text com a les notes—cal no oblidar com a ‘mapartistes’ rellevants a personatges de la talla de Jasper Johns, John Cage o Gordon Matta-Clark. A partir
dels 1980s i especialment en els darrers quinze anys, el map art ha crescut tant que s’han
anat esborrant les fronteres entre cartografia, mapa, tecnologia i activisme. La vitalitat contemporània del mapa en relació al món de l’art—però també de l’arquitectura i el pensament—és extraordinària, tal i com ho demostren les exposicions recents realitzades arreu
del món. Només en els darrers cinc anys podem destacar Cartographic Grounds: Projecting
the Landscape Imaginary (GSD, Harvard 2012), Cartografies Contemporànies: Dibuixant
el pensament (Caixaforum, Barcelona 2012), Maps: Finding Our Place In The World (Field
Museum-The Newberry Library, 2007) o Mapping the Imagination (Victoria and Albert
Museum, Londres 2007).335 Davant d’un panorama tan ric i complex, ens sembla pertinent
manllevar la conceptualització de Catherine D’Ignazio, que interpreta el map art contemporani en tres tendències principals: Sabotejadors de símbols (Symbol Saboteurs), Agents i
actors (Agents and Actors), i Cartògrafs de dades (Invisible Data Mappers).336
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¤ Fig. 31: 12 Inches of Weather. Sèrie i detall. Cartografia del temps atmosfèric del cos humà. A partir de
la impressió directa en paper de la suor produïda pel cos al córrer durant un dia d’estiu, amb l’ajuda d’un
algoritme es tracen contorns de colors que registren els diferents perímetres de suor associats al moment i
al lloc específic de cada cursa. kanarinka, 2007.

Els sabotejadors de símbols són artistes que utilitzen la iconografia visual o les tècniques
cartogràfiques per descriure i construir espais personals, ficticis, utòpics o metafòrics. Es
tracta d’artistes que utilitzen els mapes des de punts de vista molt diversos, ja que el mapa
és, en tant que metàfora de l’espai cognitiu, en tant que format per articular informació, i
en tant que patró iconogràfic, extraordinàriament versàtil. Katharine Harmon ho expressa
en els termes següents: “Hi ha algun motiu tan mal·leable i tan fàcilment apropiable com els
mapes?” 337 Alguns dels ‘sabotejadors de símbols’ més significatius són Michael Druks, Guillermo Kuitca, John Hurrell, Nina Katchadourian, Wim Delvoye, Kim Dingle, Ingrid Calame, Emma MacNally, Katie Holland Lewis, kanarinka, Lilla LoCurto i Willian Outcault,
Leo Saul Berk, Yukinori Yanagi, Jeff Woodbury, Jeremy Wood, Esther Polak o Maya Lin.338
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¤ Fig. 32: Little England; An Imperial Measure. Conjunt i detall. Segell de goma amb el contorn d’Anglaterra, sense mostrar la resta de nacions de la illa de Gran Bretanya (Gal·les i Escòcia). Eòghann MacColl, 1999.

Els agents i actors són artistes que fan mapes o els utilitzen per dur a terme activitats compromeses amb l’espai amb l’objectiu de desafiar l’status quo o de transformar el món. Aquest
és un grup amb molt solapament amb el que més amunt hem anomenat maptivisme. Allò
que els agents i actors busquen és desestabilitzar les nostres creences sobre com és el món
per tal de provocar noves percepcions de les relacions entre lloc, gent i poder. Entendre el
món de noves maneres és una condició prèvia per transformar-lo: agents i actors utilitzen
“una cartografia que subverteix nocions convencionals amb la finalitat de promoure el canvi social.” 339 Alguns dels ‘agents i actors’ més significatius són Joyce Kozloff, Mona Hatoum,
Simon Elvins, Teri Rueb, Lauren Rosenthal o Ai Weiwei.340
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¤ Fig. 33: Genome Valence. Detall del genoma humà i representació visual de l’algoritme BLAST (utilitzat
per realitzar cerques al genoma). Cada seqüència específica ACGT està representada per un punt a la pantalla. Els punts s’organitzen espacialment respecte el centre, de manera que les seqüències de nucleòtids
més comuns són cap a l’exterior del mapa, mentre que les menys comuns són cap al centre. Ben Fry, 2002.

Finalment, els cartògrafs de dades són artistes que utilitzen tècniques i metàfores cartogràfiques per visualitzar nous territoris d’informació com la borsa, internet i el genoma humà,
però també per examinar altres dades invisibles, com informacions estadístiques, l’esfera
emocional o els entorns en transformació. En l’actual era de la informació, els cartògrafs
de dades utilitzen els mapes “com un mitjà per fer accessible el que és complex i visible el
que és ocult [...] La cartografia s’ha convertit en una forma de donar sentit a les coses.” 341
Aquest és un grup amb moltes àrees de coincidència amb els entorns de recerca en visualització avançada de dades, com per exemple el Spatial Information Design Lab de Laura
Kurgan al qua l ja ens hem referit anteriorment (§Visualització).342 També presenta molts punt
en comú amb el món de l’arquitectura del paisatge i la ecologia urbana, com per exemple en
els treballs de Anuradha Mathur i Dilip da Cunha sobre ciutats deltaiques.343 Alguns dels
‘cartògrafs de dades’ més significatius són Ingo Günther, Ben Fry, Bill Cheswik i Hal Burch,
Barrett Lyon, Valdis Krebs, Josh On, Martin Wattenberg, Abigail Reynolds, , Tina Andric
o Christopher Nold.344
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Geoweb

El geoweb (o geospatial web) designa la conjunció entre el web 2.0i tot allò relacionat amb
la informació geogràfica, i en concret amb els sistemes d’informació geogràfica (SIG), les
dades georeferenciades i la geomàtica. Es tracta d’una organització espacial de l’informació
d’internet a través de sistemes directes o indirectes de georeferència que localitzen les dades
en un punt concret de la superfície terrestre. La idea rectora del geoweb és l’aparellament
entre informació geogràfica i informació de qualsevol altre domini, de manera que les dades s’associen amb una localització específica i es generen entorns on es poden realitzar
cerques per localització enlloc de fer-ho per paraules clau. Navegadors com Google Earth,
NASA World Wind, Google Maps, Yahoo! Maps i Bing Maps fan evident la importància
creixent de la localització geogràfica com a sistema d’indexar informació. La generalització
dels dispostius GPS associats a la telefonia mòbil han provocat una allau d’aplicacions que
utilitzen dades geogràfiques i amplien el geoweb, i certes tecnologies web (com ara AJAX,
Asynchronous JavaScript + XML) faciliten la progressiva implementació dels SIG al web. A
nivell tècnic, el geoweb es caracteritza per l’auto-sincronització entre adreçament de xarxa
(network addressing), temps i localització geogràfica. Això permet utilitzar la localització
per auto-organitzar totes les dades geoespacialment referenciades disponibles a través d’internet. El geoweb té un origen clarament militar, i en bona part continua controlat per
interessos associats a l’aparell de l’estat. Malgrat tot, una sèrie molt significativa d’iniciatives estan aprofitant les enormes possibilitats del geoweb des de pràctiques crítiques que
busquen construir una comunitat geoespacial autònoma amb capacitat de generar mapes
al marge de les plataformes i els discursos dominants. Els camps oberts pel geoweb estan
tenint un profund impacte en la producció i gestió d’informació a internet, i la comunitat
de codi obert, així com les pràctiques crítiques de cartografia hi juguen un paper determinant.345 Dins del geoweb podem distingir quatre àrees de desenvolupament de pràctiques
crítiques de cartografia: la cartografia de font pública (open source mapping), les remescles
cartogràfiques (map mashups), la furoneria cartogràfica (map hacking) i els SIG participatiu
(PPGIS-Public Participation GIS).
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¤ Fig. 34: Mapa dels entorns de Plaça Catalunya, Barcelona. OpenStreetMap, 2015.

La cartografia de font pública (open source mapping) és un àmbit de treball molt ampli i en
un ràpid procés d’expansió. Forma part de la cultura de codi obert (open source), que és un
model de desenvolupament que promou l’accés lliure i universal al programari informàtic
i permet integrar les millores implementades per qualsevol persona. El codi font obert es
fonamenta en un treball col·lectiu on usuaris i programadors milloren el codi font i comparteixen els canvis amb la comunitat interessada de manera que altres usuaris el puguin
anar millorant progressivament. El model de codi obert es basa en un sistema de producció descentralitzat i autoregulat a través de col·laboració entre iguals (peer collaboration),
de manera que el programari resultant, així com els seus components són disponibles de
manera gratuïta per a qualsevol persona. La cultura codi obert va començar a desenvolupar-se a finals dels 1990s com a resposta a les limitacions tant com del codi propietari. Més
enllà d’oferir solucions informàtiques, el moviment codi obert té profundes implicacions
ètico-polítiques, defensant el dret a l’accés lliure i universal al coneixement, així com models col·laboratius de producció, distribució i modificació dels seus productes. En el món
de la tecnologia geoespacial (SIG), el més habitual encara són les solucions de codi tancat,
amb un contingut controlat i una explotació comercial dominada per corporacions privades amb forts lligams amb les estructures de poder dels estats. Malgrat tot, la cartografia de
font pública està generant un programari SIG lliure (open source GIS software) que comença
a fer perillar el monopoli del codi propietari. Es tracta d’un moviment recent, iniciat entorn
de l’any 2000 i que ha agafat una especial embranzida a partir de la fundació del projecte
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OpenStreetMap l’any 2004. Actualment hi ha moltes plataformes treballant en aquesta línia i generant mapes de codi obert i eines per cartografia de codi obert, entre les quals cal
destacar openstreetmap.org, maptools.org, mapzen.com, mapbox.com o osgeo.org.

¤ Fig. 35: Remescla cartogràfica de l’àrea afectada per l’huracà Sandy. Desconeguts + Google, 2012.

Una remescla o mashup és una aplicació web híbrida que utilitza contingut d’altres aplicacions web per a crear un nou contingut. Quan un dels continguts té informació georeferenciada a localitzacions específiques ens trobem davant d’una remescla cartogràfica
(map mashup) . En definitiva, les remescles cartogràfiques relacionen dades amb llocs. Les
dades poden ser informació de qualsevol tipus, des de temperatures fins a preus del mercat immobiliari, passant per murals de graffiti o per l’evolució en temps real de fenòmens
meteorològics extrems com ara tempestes o huracans. Les remescles cartogràfiques són un
exemple del web 2.0—aplicacions web que faciliten compartir interactivament l’informació, centrar el disseny en l’usuari i establir sistemes de col·laboració—en el qual els usuaris
inventen, produeixen, participen i interaccionen activament dins el world wide web. Les
remescles cartogràfiques són una eina interessant per a mostrar públicament resultats de
recerques espacials i per a promoure la col·laboració entre persones amb interessos similars.
Són també fonts de dades en elles mateixes, dades que poden ser utilitzades en remescles
posteriors o per qualsevol altra finalitat. Els map mashups permeten combinar de formes
noves i creatives dades disponibles públicament a la geoweb, i estan aconseguint ampliar
les maneres de cartografiar els entorns en els quals vivim, malgrat que a causa del fet que
habitualment utilitzen aplicacions tipus Google Earth o Bing Maps com a base, els mapes
resultants rarament s’allunyen radicalment de les representacions dominants de la realitat,
tal i com desenvolupem més endavant (§El cas dels SIG).
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¤ Fig. 36: iSee. Institute for Applied Autonomy, 2001-2003.

La furoneria cartogràfica (map hacking) es refereix als mapes generats a partir d’informació
furonejada de bases de dades alienes. Habitualment es tracta d’utilitzar la informació recollida i gestionada per bases de dades propietàries per tal de generar mapes nous. El furoner
o hacker és una persona apassionada per la informàtica que té un gran coneixement de les
xarxes i els sistemes informàtics, així com un viu interès per a explorar-ne les característiques i per a posar a prova les seves habilitats en aquest àmbit. Els furoners es diferencien
dels pirates informàtics (black hat hackers o crackers) pel fet que aquests darrers s’introdueixen il·legalment en un sistema de seguretat informàtic amb la voluntat de produir-hi un
perjudici o de treure’n un profit personal. Els furoners, en canvi, sovint busquen ampliar la
capacitat dels usuaris per utilitzar, modificar i redistribuir lliurement el programari informàtic, i són els principals promotors del moviments de programari lliure (FS, free software)
i de codi obert (OSS, open source software) exposat anteriorment. La furoneria cartogràfica
està íntimament relacionada amb col·lectius activistes com els ja citats ‘agents i actors’ (§Map
art) o els ‘maptivistes’ (§Positivitat, expressivitat i operativitat).346
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¤ Fig. 37: Fòrum de debat en xarxa utilitzant SIG. Desconegut, 2006.

Els SIG participatius, habitualment anomenats PPGIS (Public Participation Geographic Information Systems) o PGIS (Participatory GIS) apareixen al posar en relació dues activitats en
origen separades: les tecnologies d’anàlisi espacial i la democràcia participativa. Els PPGIS/
PGIS pretenen integrar les tecnologies dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) amb pràctiques de cartografia popular, per tal de promoure la producció de coneixement local d’abast
global: “els PPGIS sovint es presenta i es promou com uns SIG més centrat en les persones, en
comparació amb els SIG tecnocràtic tradicional, que és una eina o una metodologia dirigida
estrictament als experts.” 347 Darrera dels SIG participatius hi ha la idea d’aconseguir donar
veu al públic en general—i a les poblacions marginalitzades especialment—a través de l’educació en tecnologia geogràfica i de la participació.348 Malgrat aquestes declaracions de bones
intencions, els PPGIS/PGIS no ha arribat a aprofundir en la democratització cartogràfica
que semblava prometre. Molts autors, entre els quals cal remarcar John Pickles, sense oblidar
Doug Aberley o Jeremy Crampton, han expressat tant les seves opinions sobre les potencialitats emancipatòries dels SIG, com els seus dubtes respecte el seu rol social.349 Els principals
dubtes sobre els SIG estan basats en la pèrdua de diversitat epistemològica en la representació
de l’entorn des del moment en que s’imposa un únic sistema d’accedir al coneixement i representació de la realitat; en l’assumpció acrítica de la “veritat” que el mapa produeix a través
de la desproblematització o naturalització dels processos tan culturals com tecnològics que
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l’han feta possible; en la desigualtat en l’accés a la tecnologia i la informació; en la reducció
de l’imaginari de la realitat a la tecno-cartografia hegemònica; en el fet que els interessos
implícits—o emmascarats—en les bases i protocols dels SIG acostumen a estar íntimament
lligats als interessos del tardocapitalisme global i de l’aparell militar i de vigilància global; o
en la indefinició ètica associada a les pràctiques dels SIG. Tot i aquests dubtes, Pickles apunta
tres vies per superar la dependència dels SIG respecte l’aparell d’estat i promoure una geografia crítica i una teoria social dels SIG: explorar les noves lògiques de representació basades
en sistemes digitals, productors de nous codis i noves pràctiques; aprofundir en polítiques
locals i comunitàries en una època de deslocalització generalitzada i de generació de noves
identitats, formes d’experiència i interacció social; i promoure l’apropiació democràtica de la
tecnologia digital-espacials en general i dels SIG en particular.350 Els raonaments de Pickles
de l’any 1995—als inicis de la generalització dels SIG i l’accessibilitat universal a internet—
conclouen amb una nota optimista: “Les tecnologies i les pràctiques dels SIG s’utilitzen cada
vegada més sovint [...] per produir identitats col·lectives.” 351 Des d’aquell llunyà 1995, hi ha
hagut experiències molt valuoses, entre les quals podem destacar les plataformes iapad.org
o ppgis.org, que fan pensar que els PPGIS/PGIS es consolidarà en un futur pròxim com un
potent front de pràctica crítica cartogràfica.
Derives urbanes: exercicis de cartografia crítica
Aquesta secció

352

presenta una sèrie d’exercicis de cartografia crítica que participen en

major o menor grau dels tres grups de pràctiques desenvolupades a la secció anterior: countermapping, map art, i geoweb. La raó per la qual hem escollit els exemples presentats és
doble. En primer lloc per evidenciar que la taxonomia exposada anteriorment no funciona
per compartiments estancs, sinó que és molt habitual que un mateix mapa participi de
dos o més tipus de pràctiques crítiques de cartografia . En segon lloc per il·lustrar la riquesa potencial de les pràctiques crítiques de cartografia a partir d’un sol cas d’estudi. Els
tretze mapes presentats, realitzat per l’autor al llarg d’un període de quinze anys, formen
part d’un conjunt cohesiu que permet visualitzar de manera molt focalitzada una recerca
sobre la potencialitat crítica del mapa urbà. Malgrat que els exemples presentats mostren
només un dels molts camins per treballar críticament la cartografia, ho fan amb un grau
d’exhaustivitat i insistència en un marc acotat—tant temàticament com gràficament— que
pot ajudar a introduir matisos que difícilment apareixerien si haguéssim escollit mapes de
diferents èpoques, interessos divergents, i autors diversos.
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Les cartografies urbanes que presentem a continuació documenten la ciutat en funció d’una
acció concreta: una deriva. Els mapes resultants de derives urbanes posen de manifest una
relació intensa amb la ciutat a partir d’una vivència concreta on la ciutat es tracta alhora
com a material i com a suport de recerca.
L’objectiu implícit de tots aquests experiments és mostrar la reorientació radical que sofreix
la ciutat quan és apel·lada des d’un interès o una voluntat concrets. Mostrar la plasticitat
del fenomen urbà a través de mapes que tensionen i intencionen les imatges que tenim de
la ciutat té un doble sentit. En primer lloc multiplicar les perspectives a través de les quals
percebem i construïm mentalment la ciutat: un món plural requereix imatgeries plurals. En
segon lloc, obrir nous camins a la transformació de la ciutat, tant a nivell físic com a nivell
d’ús: noves narratives urbanes promouen noves pràctiques urbanes.
Modes de deriva

La producció de mapes psicogeogràfics […] pot contribuir a aclarir certs desplaçaments d’un caràcter no pas arbitrari sinó de perfecta insubmissió a les influències habituals.353
El concepte de deriva, encunyat per Guy Debord als 1950s, ha superat el seu marc de referència original i s’ha convertit en un concepte clau per entendre múltiples pràctiques urbanes, tant anteriors com posteriors a la seva conceptualització inicial. Si l’entenem de manera àmplia, és a dir, no limitada a la seva conceptualització debordiana, la deriva és una
pràctica de coneixement i interacció amb la ciutat basada en recórrer-la seguint lògiques
no-habituals, bé siguin atzaroses o construïdes.354 La història de la deriva és llarga i ja ha
estat estudiada a bastament.355 Valgui només recordar que la pràctica de la deriva prové de
la flânerie, el passejar desvagat, alhora distret i inquisitiu, que apareix amb la modernitat.356
A mitjan s.XIX, a causa de l’expansió de les grans ciutats de la primera industrialització, la
ciutat s’entén, per primer cop en la història, com un món on perdre’s és possible. La ciutat,
transformada en veritable naturalesa urbana, apareix com un lloc de descoberta—Baudelaire, segons Benjamin “anava a fer botànica a l’asfalt.” 357 És en aquest marc de simultània
fascinació i incomprensió de la urbs industrial on els flâneurs inicien les primeres protoderives. Malgrat tot, no és fins als 1920s que recórrer la ciutat apareix com a activitat obstructiva-creativa conscient i voluntària.358 En el període d’Entreguerres i molt especialment
després de la Segona Guerra Mundial, la deriva s’entén com un mode de desobjectivització
d’una ciutat que s’ha convertit en un camp totalment dominat pel capital, on la realitat banal i reïficada pesa com una llosa de la qual cal desfer-se.359 La deriva és una de les tècniques
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que s’empren per cercar forats en aquesta realitat monolítica caracteritzada per l’alienació,
la trivialitat i l’avorriment—buscant acomplir el dictum situacionista “exigim l’aventura.” 360
Dins de la història de la deriva es poden distingir dos grans moments, separats per l’experiència de la Internacional Situacionista. En un primer moment, des dels flâneurs fins als
surrealistes, la deriva és un viatge sense finalitat concreta empès per la voluntat de veure,
de descobrir aspectes desconeguts o ocults de la ciutat. El motor és l’atzar i la tècnica és la
observació alterada. Després de la intensa experiència situacionista, la deriva es converteix
sobretot en una construcció, on les hipòtesi i les instruccions de l’acció es plantegen per tal
de generar fricció amb la realitat urbana en la qual s’inscriuen. Més enllà de la seva voluntat
de posar de manifest realitats alternatives, la deriva a partir dels situacionistes es planteja en
els termes més bel·ligerants de transformació d’una realitat reduïda. La Internacional Situacionista efectua un viratge fonamental en la deriva, passant del paradigma de la observació
al de la transformació.361
Estranyament i desorientació

La deriva és una de les tècniques de desorientació per excel·lència, en el sentit que provoca
un estranyament de l’entorn urbà quotidià. A través de la deriva, es provoca un canvi de
mirada, una percepció renovada de la ciutat que normalment percebem des de la rutina i a
través d’una recepció en la distracció.362 La deriva busca articular la percepció de la ciutat
de manera que “ningú caigui en el parany del costum.” 363
En el seu text “El principi de la desorientació” Constant apunta molt clarament a la desorientació com a mecanisme desobjectivitzador de la ciutat i inici necessari per una vida lliure
i creativa. 364 Integrant-se dins la tradició crítica amb els efectes alienadors de la modernitat
industrial, Constant oposa a l’espai estàtic de la societat utilitarista l’espai dinàmic al qual
conduirà una societat lúdica. En la societat utilitarista la construcció de l’espai es basa en
el principi de la orientació, plegant la totalitat de l’espai social a l’espai del capital. L’espai
del capital es mesura des de l’angle de la utilitat, la eficiència i la producció de plusvàlua a
partir del treball. La societat lúdica, en canvi, conduiria inevitablement a una dinamització
de l’espai, ja que aquest deixaria d’entendre’s sota la òptica homogeneïtzadora del treball i
passaria a activar-se des de la lògica transformadora de l’Homo ludens.365 L’Homo ludens
actua sobre el seu entorn i el dinamitza, més que un entorn de treball l’espai es converteix
alhora en terreny i en “objecte de joc, aventura i exploració”.366 La desorientació dinamitza
l’ús del temps i de l’espai afavorint una forma de vida lúdica i creativa. L’espai social de la
societat lúdica ha de ser, segons Constant, laberíntic i al mateix temps contínuament modi169
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ficable: “ja no es tractarà de desviar-se en el sentit de ‘perdre’s’ sinó en el sentit més positiu
de ‘trobar camins desconeguts’.” 367 L’espai està sotmès a un procés continu de creació i
destrucció dirigit per l’apropiació lúdica i creativa, orientat a l’ampliació del camp vital. De
manera molt significativa, aquesta reestructuració contínua de l’espai de vida no es limita a
una simple apropiació de l’espai existent sinó que busca transformar-lo de manera activa a
través d’una refundació radical de l’arquitectura, que sota el concepte d’’urbanisme unitari’
agrupa el conjunt de tècniques específiques per generar l’espai de la societat lúdica: “la creació i recreació contínues de modes de comportament requereixen una construcció i reconstrucció ininterrompuda de la seva escenografia. En això consisteix l’urbanisme unitari.” 368
La deriva és una tècnica integrada en l’urbanisme unitari, que a partir de la seva capacitat
de promoure l’estranyament, engreixa les files dels mecanismes que obstrueixen l’expectativa predeterminada, i retorna l’experiència al camp de la descoberta, la sorpresa i la vivència,
ampliant així el camp de la realitat com a realitat viscuda—es tracta, per posar-ho en mots
de l’època, d’élargir la vie.
Vivència i col·lapse lloc-acció

En la vivència o experiència concreta es construeix el lloc lligat indissolublement a l’acció.
La vivència efectua un col·lapse entre el marc espacial i l’acció que aquest acull, que al límit
duu a una supressió momentània de la distinció entre subjecte i objecte. Aquest instant
d’indistinció entre jo i el món en certa mesura reprodueix, en un moment concret de les
nostres vides biològiques, la co-constitució entre subjecte i objecte de la qual parlàvem anteriorment (§Mapa i realitat), i que tan bé expressa aquest fragment d’Ernst Mach,
Un dia clar d’estiu a l’aire lliure se’m va aparèixer el món juntament amb el meu
Jo com una massa coherent de sensacions, només que en el Jo era molt més coherent. [...] aquest moment va resultar decisiu per tota la meva visió. 369
A través de la interpretació existencialista del concepte hic et nunc, es traça un lligam indissoluble entre coneixement i subjectivitat.370 El coneixement generat des d’una subjectivitat
concreta no és transferible intersubjectivament en tant que coneixement viscut, però sí que
ho pot ser en tant que manera de conèixer. En altres paraules, no es poden compartir radicalment les visions però sí les maneres de veure. En aquest sentit el mapa de la deriva, pren
un caràcter de filtre intersubjectiu, mitjançant el qual l’experiència subjectiva es construeix
com a eina d’ampliació (de la percepció) del món. Tal i com ja hem desenvolupat anteriorment (§Heteronomia arquitectònica i la qüestió de la intersubjectivitat), en el marc de l’arquitectura i les
disciplines projectuals, l’objectiu de les quals és la transformació d’un espai físic que sempre
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és social, la idea de filtre intersubjectiu pren una força notable, ja que situa el projecte tan
allunyat d’una mera resposta tecnocràtica com d’una pura expressió de desig subjectiu.
El mapa de la deriva, i en general tota cartografia operativa, utilitzat com a sistema de mediació intersubjectiva, esdevé un potent mecanisme problematitzador. Més enllà del seu
valor de document íntim, el mapa permet articular una posició subjectiva en fricció amb la
realitat objectiva com a pregunta o enunciat—no conformant-se amb la resolució acrítica de
problemes els paràmetres dels quals ja estan donats per l’status quo.
Tretze mapes nous (derives urbanes)

Si la teoria entorn de la deriva és àmplia i fecunda, no ho és tant la producció de mapes lligats a les derives. A continuació presentem tretze mapes de derives urbanes, realitzats per
l’autor entre 2001 i 2015. Aquests mapes es plantegen com a instruments de recerca que busquen aprofundir en la riquesa del fenomen urbà, aproximant-se a la realitat de la ciutat des
d’angles diferents dels habituals, ja que aquests perden potència crítica al tenyir-se pel costum i la rutina. En origen aquests mapes van aparèixer com un exercici privat, fruit d’una
necessitat íntima de dibuixar aspectes de la ciutat sistemàticament obviats que, malgrat tot,
afecten de manera molt important la nostra vida. Com ja avançàvem al principi d’aquesta
secció, mostrar la plasticitat del fenomen urbà a través d’aquests mapes té un sentit alhora
interpretatiu i transformador. Eixamplar la comprensió de la ciutat eixampla les vies per
transformar-la, de manera que es busca inventar noves narratives urbanes que promoguin,
al seu torn, noves pràctiques urbanes.
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¤ Fig. 38: Homes are where the heart is. Roger Paez i Blanch, 2002.

Superposició dels mapes de Barcelona, París, Nova York i Los Angeles, a la mateixa escala
i amb la mateixa orientació, centrats respecte el punt de residència de l’autor. La llar, una i
múltiple, esdevé l’eix entorn del qual s’organitza el món circumdant—un axis mundi transportable.
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¤ Fig. 39: 5 jours à Paris. Roger Paez i Blanch, 2001.

Durant cinc dies de vacances a París, les regles del joc es limiten a anar a tot arreu a peu.
Una simple decisió instrumental afecta radicalment la percepció de la ciutat i les activitats
que s’hi desenvolupen. L’extensió i la fisicitat de la ciutat es posen de relleu. Les relacions de
contigüitat s’evidencien i els moviments ressegueixen i descobreixen antics canals: fondalades, camins suburbans, rutes romanes. En un gest de restricció voluntària, el mapa redueix
la experiència de la ciutat a la distància caminada cada dia. Cinq stoppages étalon.371
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¤ Fig. 40: BCN romp. Roger Paez i Blanch, 2001.

Classe peripatètica realitzada en el marc d’una col·laboració acadèmica amb la Universitat
de Columbia (Nova York). Per introduir a la realitat urbana de Barcelona a una sèrie d’estudiants americans s’opta per usar el cos com a mesura. Fugint d’aproximacions llibresques,
per tal de conèixer el lloc on han de treballar, els estudiants estrangers són sotmesos a una
esgotadora classe consistent en caminar gairebé 26 Km. La ruta passa per esculleres i platges, es fan trams corrent i trams caminant d’esquena, i els últims 2,5 Km es puja a la muntanya de Montjuïc carretejant dos totxos per persona. El cansament esdevé protagonista.
La ciutat es percep a través d’un filtre corporal que bloqueja aproximacions excessivament
distanciades i analítiques, forçant una comprensió de la ciutat indissolublement lligada a
una experiència extrema que té el cos com a límit.
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¤ Fig. 41: Behavioural symmetry of Porto. Roger Paez i Blanch, 2011.

Hi ha ciutats en les que seguint el mapa ets perds, ciutats on les lògiques de la seva forma
estan dictades per paràmetres diferents a la organització en planta. Porto, amb la seva orografia complexa, és una d’elles. Buscant una manera de posar de manifest l’ordre topogràfic
de la ciutat de Porto, es planteja baixar des del punt més alt de la ciutat fins el riu seguint
el màxim pendent. Com que el punt més alt és una carena perpendicular al riu, cal fer el
trajecte descendent dues vegades. Els dos recorreguts descendents, que a mode de rius secs
revelen lògiques internes de l’estructura urbana, generen una simetria que no és formal sinó
performativa.
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¤ Fig. 42: Da San Luca a Santa Caterina senza carta. Roger Paez i Blanch, 2010.

Des que la góndola no és el mode de transport dominant, Venècia ha esdevingut laberíntica. La seva peculiar morfologia respon a lògiques de navegació, i recórrer la ciutat a peu és
fer-ho a repèl. Aquesta deriva parteix de la fascinació per la facilitat de desorientar-se a Venècia. Un dia, passejant sense rumb concret, l’atzar ens duu de l’església de Santa Caterina
(Cannareggio) a l’església de San Luca (San Marco). L’endemà, sense mapa, s’intenta resseguir el camí invers. El resultat mostra tres maneres d’anar d’un lloc a un altre: el recorregut
atzarós inicial, el recorregut sense mapa, i el recorregut més directe possible traçat sobre el
mapa. Les diferències entre aquests tres camins posen en relleu la manca de coincidència
entre la imatge mental i l’espai real de la ciutat.
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¤ Fig. 43: Manhattan bus drift. Roger Paez i Blanch, 2011.

A principis de març a Nova York hi fa fred, sobretot si tota la teva roba és en una maleta
que s’ha extraviat a JFK. Perdre el temps és una tasca apassionant. Una manera barata de
passar unes hores és agafant l’autobús calefactat. Per fer-ho més interessant es planteja un
joc: quedar-se a l’autobús tantes parades com el seu número de línia, baixar i agafar el primer autobús que passi per la primera parada que es trobi –i repetir al operació fins que es
faci fosc. Dies després, al transcriure la ruta resultant sobre el mapa hi apareix clarament la
lletra R. Com ja sabien Major Brown (Chesterton), Lönnrot (Borges), o Stillman (Auster), la
ciutat parla a través de les nostres accions. Encara que no en siguem conscients.
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¤ Fig. 44: Village for two souls and four feet. Roger Paez i Blanch + Angela Kay Bunning, 2011.

La mirada sobre la ciutat depèn molt de les expectatives que ens en fem. En aquesta deriva
feta a quatre peus, es va escriure el nom del VILLAGE en tota l’extensió d’aquest barri novaiorquès. Un dels participants era conscient de l’acció, mentre que l’altre simplement seguia
instruccions cegament. La èpica de l’escriptura-acció es va fer present en el primer cas, per
exemple en el reconeixement de la inflexió de la V en el Bleecker Playground, que articula
Hudson St i 8th Ave: la gran V apareix com una realitat manifesta i clara en la forma de la
ciutat. En el segon cas, el desconeixement de l’objectiu de la acció va dur al participant a
estructurar la seva experiència a través d’una narració de matriu oulipiana. Des de la consciència i la inconsciència, en un acte fundacional retroactiu, es dibuixa el nom sobre tota
l’extensió de la cosa.
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¤ Fig. 45: Un passo d’angelo. Roger Paez i Blanch, 2010.

Els llocs són també les seves històries. A Roma la figura de l’àngel és omnipresent, i
així ho va reconèixer Enric Miralles en la seva proposta pel Borghetto Flaminio de l’any
1995. Seguint aquella Passeggiata dell’Angelo, ens proposem caminar un sol pas d’àngel,
definit per la línia recta que uneix els dos únics topònims angèlics de la Roma central:
la Porta Angelica del Vaticà i el Largo Angelicum al Viminale. La deriva segueix la ruta
més propera possible a la línia recta entre aquests dos punts, i registra totes les aparicions
angèliques al llarg del recorregut, des de la iconografia a la retolació comercial. Que la
línia recta passés exactament per l’òcul del Pantheon és objecte, encara avui en dia, d’esgarrifances epifàniques.
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¤ Fig. 46: Lost wings. Roger Paez i Blanch + Angela Kay Bunning, 2010.

La segona deriva angèlica a Roma parteix de fer servir la ciutat com a material poètic en un
sentit radicalment material. A partir d’un nòdul argumental bàsic –a Roma un àngel busca
les seves ales per poder tornar a casa- es planteja la deriva com a una màquina d’interpel·lar
la ciutat per extreure’n mots que permetin construir un poema que desenvolupi l’argument
bàsic. Lost Wings és un assaig de construcció mítica d’un lloc. També és un intent de contribuir a una comprensió més rica del lloc físic 41°54’02”N 12°27’52”E. El mapa posa de
manifest la mobilització d’ un espai físic (Roma), a través d’ una acció (deriva urbana) que
respon a un marc narratiu (l’àngel que cerca les seves ales), per tal de condensar aquests
múltiples nivells del lloc en un poema, la forma del qual resta indissociablement lligada a
l’experiència concreta de construcció de lloc. El mapa resultant, al mostrar els engranatges
d’aquest procés, revela, sobretot, el lligam entre lloc físic i lloc narratiu, entre topos i logos,
posant de manifest el caràcter construït de tot lloc.
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¤ Fig. 47: Rain game. Roger Paez i Blanch, 2011.

A la capital de Gal·les hi plou contínuament. La necessitat d’aixoplugar-se es converteix en
un joc: recórrer tot el casc antic mullant-se el mínim possible—sense paraigües. Per sort el
centre de Caerdydd és un complex circuit de galeries (aquells arcades que tant van fascinar
Benjamin i altres espais de menor pedigrí) que capil·laritzen el teixit urbà i ofereixen un refugi a la mullena. El mapa registra el recorregut realitzat i en quantifica l’èxit irrefutable: de
259 minuts de deriva, només 9 minuts van ser sota la pluja. La ciutat gal·lesa s’experimenta
com una sèrie concatenada d’interiors que obstrueixen la orientació solar dels meridionals,
tot girant la ciutat sobre si mateixa com un mitjó (humit).
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¤ Fig. 48: A 73,8 km walk in Naples. Roger Paez i Blanch, 2012.

Sovint el pitjor enemic són les guies turístiques. Durant cinc dies de tardor es decideix vagar
per Nàpols sense cap ordre preestablert ni cap idea predefinida, explorant la ciutat com la selva que efectivament és. Com pioners en un territori mai cartografiat, la única precaució que
es pren és la de registrar curosament cada passa, sense perdre ni un sol giravolt. Els nadius,
malgrat estar poc avesats a veure exploradors tan meticulosos, no reaccionen amb estranyesa
ni tan sols curiositat, sinó més aviat amb el genuí spleen napolità, producte, sembla ser, de
viure en un perpetu estat de pròrroga atorgat, sempre de manera provisional i a precari, pel
magnànim Vesubi. El sisè dia, després de visitar Pompeia, es traça la deriva napolitana amb
precisió. Un cop traçat, el mapa evidencia que la distància recorreguda a Nàpols (73,8 km)
coincideix amb el perímetre del cercle que, unint el camp base de Vico Montecalvario 33 amb
les ruïnes pompeianes, circumscriu el volcà—qui sap si en un inútil gest profilàctic.
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¤ Fig. 49: Firenze Knight’s Tour. Roger Paez i Blanch + Angela Kay Bunning, 2015.

La ciutat de Florència començà, com tantes altres, com un simple castrum romà: un escaquer regular de 8 x 5. Davant d’un taulell d’escacs, és difícil evitar la temptació de jugar-hi
una partida, especialment havent llegit Alícia. Seguint el patró conegut com la ‘ruta del
cavall’, consistent en moure el cavall per l’escaquer de tal manera que passi per cada casella
exactament un cop, es fixa el recorregut pel nucli fundacional de Florència. La lògica del
moviment del cavall obliga a experimentar la ciutat amb un ordre anti-intuïtiu, absurd, excessiu i plagat d’anades i vingudes, que dificulta la comprensió global de la ciutat. Arribats
a cada casella es fa una única fotografia d’una escena atraient, i se l’anomena. Els 40 títols
de les 40 caselles esdevénen un llistat mnemotècnic que concentra una determinada experiència—singular i delirant—de la ciutat. Posteriorment, ja lluny de Florència, es plantegen
cinc rutes possibles per la ciutat que es tradueixen en cinc sèries de nombres corresponents
a les caselles per les quals les rutes passen. De cada iteració en resulta una lletania de títols
que s’utilitzen, en ordre, com a estructura i enfilall per a construir cinc històries florentines.
Cinc històries que ni descriuen ni depenen de l’experiència derivada de la ruta del cavall
però que no serien possibles sense ella.
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¤ Fig. 50: Map of Scotland, Easter 2015. Roger Paez i Blanch, 2015.

Com empaquetar una experiència rica en un gest mínim? Donat que tot registre és sempre
parcial, assajar una contenció extrema. Només els girs en cotxe fets durant set dies entorn de Glasgow (això sí, tots els girs). I les notes, és clar—notes on conceptual architecture:
towards a definition.372
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En cadascun dels casos anteriors, el mapa de la deriva pot prendre diverses posicions relatives respecte l’acció de la deriva: un mapa tan pot posar-se davant com darrera de la realitat
respecte la qual es genera. Com hem exposat anteriorment (§Acotació conceptual), és una eina
doble fil: hermenèutica i projectiva. El mapa pot documentar una acció duta a terme a la
ciutat (com és el cas de la deriva IV), o pot orientar una acció a la ciutat (com és el cas de la
deriva VIII). El valor del mapa canvia en un i altre cas. En el primer cas mostra el coŀlapse
d’un lloc amb una acció que hi ha succeït, de manera que l’espai urbà es fa indistingible de
la vivència concreta. En el segon cas, el mapa emplaça a una acció que troba la seva fuga
en altres nivells, per exemple en la percepció ultra-intencionada de la ciutat o en la fricció
entre instrucció (narrativa) i realitat (ciutat). Altres casos (com ara la deriva IX) són més
complexos, i el rol del mapa és més problemàtic i matisat.
Objectivitat cartogràfica i ‘patafísica

Utilitzar mapes per produir i documentar derives no és immediat; hi ha altres formats vàlids com la fotografia o la narració. L’aura d’objectivitat de la cartografia, però, ressalta l’ethos alhora crític i juganer de la deriva. El mapa prové d’una genealogia militar que li atorga
una imatge d’objectivitat legitimada al llarg dels anys. La història dominant del mapa, ha
estat i encara és una història de document com a mínim territorialitzador, i molt sovint
conqueridor o colonial. El seu objectiu habitual és definir sense dubtes ni matisos d’una
banda fronteres i territoris (mapa polític); i d’altra banda rius, mars, muntanyes i planes
(mapa físic). Però si situem el mapa en un altre camp, com pot ser la ‘patafísica, les coses
canvien completament.
La ‘patafísica, que Jarry descriu com “la ciència de les solucions imaginàries”,373 provoca
una inversió apassionant del model científic, ja que utilitza mitjans cientifistes per tractar
temes radicalment aliens el camp científic, amb l’objectiu d’utilitzar el mode d’expressió
dominant i amb legitimitat social (la ciència) per fer aflorar qüestions fonamentals que
aquest mode d’expressió exclou:
A aquesta edat, que va conservar tota la seva vida, el Dr. Faustroll era un home
de mitjana estatura, és a dir, per ser exactament verídic, de (8x1010 + 109 +
4x108+ 5x106) diàmetres d’àtoms.374
Els mapes de derives presentats són, així doncs, mapes ‘patafísics. El recorregut per aquesta
sèrie de derives urbanes hauria d’haver demostrat que, utilitzat com a mecanisme multiplicador de perspectives, el mapa esdevé un document d’enorme potència transformadora.
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Cartografia post-representacional
Insuficiència del paradigma representacional
L’assumpció d’una realitat íntimament imbricada amb el subjecte que la coneix (§La qüestió
de la realitat)

duu naturalment a replantejar de soca-rel la insuficiència del paradigma repre-

sentacional en cartografia. Dit de manera volgudament polèmica, el mapa no representa
la realitat sinó que la construeix. Expressat de manera més acurada, el mapa certament té
la capacitat de representar determinats aspectes de la realitat dins d’un marc acotat, però
la seva capacitat com a sistema de coneixement va molt més enllà. Cal insistir en aquest
punt que podria semblar evident, ja que bona part de les pràctiques contemporànies que
utilitzen d’una manera o altra la cartografia, tendeixen a una reducció del mapa a un simple
document de representació mimètica de la realitat, i encara pitjor: el tipus de realitat que
aquestes pràctiques implícitament defensen, o si més no assumeixen, és una realitat empobrida—reduïda a les característiques més immediates de la res extensa cartesiana.
La desertització de la realitat

La cartografia, com ja s’ha argumentat anteriorment (§Matematització) ha estat utilitzada des
dels seus orígens, i molt especialment a partir de 1500, per construir un monopoli de la
realitat des de posicions dominants interessades en mantenir l’status quo. Durant el Renaixement, quan a l’Europa occidental s’estan constituint els primers proto-estats moderns,
assistim a la superació de la cosmovisió medieval a través del triomf del perspectivisme en
un primer moment i de la racionalitat cartesiana posteriorment que aconsegueix oferir una
narració del món substitutòria del teocentrisme artistotel·litzant de l’escolàstica medieval.
La nova visió del món que va prenent forma entorn del 1500 té una clara arrel antropocèntrica i racionalista. No és pas casual que sigui justament en aquest moment quan es desenvolupa la cartografia moderna, l’objectiu principal del qual és la representació objectiva de
la realitat geogràfica a escala petita—petita respecte les escales dominants de la cartografia
medieval, que tendien a ser mappaemundi de valor sovint més teològic que no pas geogràfic. El mapa modern és un dels productes de l’objectivització de la realitat física de la Terra,
entesa fonamentalment com a extensió de les tres dimensions físiques (amplada, llargada
i altura) segons un model matemàtic rigorós que parteix dels següents postulats: tot punt
de l’espai està determinat unívocament per tres coordenades geogràfiques; i, dos punts no
poden ocupar simultàniament el mateix lloc. Si bé en origen aquesta racionalització de la
realitat geogràfica va ser un important antídot contra l’assimilació de la realitat al dogma
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religiós que imperava a l’Europa medieval, ben aviat comencen a aparèixer veus crítiques
amb els excessos de la raó moderna en el sentit que tendeix a una sistemàtica reducció de
l’àmbit del real.
Aquesta problemàtica—la sobresimplificació o empobriment de la realitat—, no és una característica exclusiva de la cartografia i les seves aplicacions en d’altres camps, sinó que és
una característica que gosaríem titllar d’epocal. La desertització de la realitat de l’època
moderna ha estat àmpliament tractada des de molts punts de vista i des de motivacions ben
diferents. A Les Mots et les Choses Michel Foucault acota molt bé el moment del pas del món
tardomedieval-renaixentista a l’època que ell anomena clàssica, així com de l’època clàssica
a la moderna, que és on es van forjar les categories epistemològiques que encara avui són vigents (encara que problemàticament). Allò més interessant del text de Foucault en el nostre
context és que entén que el canvi epocal no consisteix tant en una transformació dels coneixements concrets com en una alteració de l’àmbit prediscursiu d’allò que pot ser objecte
de coneixement, el que ell anomena épistémè—és a dir, de les condicions de possibilitat del
coneixement en cada època històrica. Mentre l’episteme renaixentista estava dominada per
la semblança i la clàssica per l’ordre, l’episteme moderna està caracteritzada principalment
per “la positivitat del saber”.375 Aquesta positivitat del coneixement ha promogut una sobresimplificació de la realitat, limitada a les seves dimensions verificables experimentalment.
L’episteme positiva moderna ha resultat en una reducció de la realitat en termes d’utilitat i
de disponibilitat—només cal recordar la caracterització marxista d’una realitat subsumida
pel capital caracteritzada per l’alienació (“el treball es manifesta com una pèrdua de realitat
per al treballador”), la caracterització heideggeriana de la tècnica moderna com a dispositiu
d’emplaçament (“emplaçament (Gestell) és la manera en la qual allò actual es revela com a
reserva-disponible”), o la caracterització debordiana de la societat tardomoderna, on tota
relació està mediada per l’espectacle en tant que simulacre de la vida (“ l’espectacle [...], com
a inversió concreta de la vida, és el moviment autònom del no-vivent [...:] tot el que era viscut directament s’aparta en una representació.”).376 Tant Marx com Heidegger com Debord
avancen, cadascú des de les seves posicions pròpies, la idea d’una crisi de la representació
que duu a una desertització de la realitat que al seu temps aboca a una vida empobrida—
vida que els tres autors veuen com a característica específicament moderna.
La representació com a formalització de la realitat

Quan dins del marc d’aquesta tesi ens referim a la insuficiència del paradigma representacional, estem entenent ‘representació’ en el seu sentit habitual de fer present a la ment
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una realitat externa a aquesta, una realitat que es postula objectivament existent, amb independència de l’observador—allò que anteriorment hem anomenat la “realitat objectiva”,
“realitat autàrquica” o “realitat en si” (§Relat d’un itinerari filosòfic). Des d’aquest punt de vista, la
representació és un dels mitjans a través dels quals certs aspectes de la realitat són posats de
manifest i presentats com a objecte de coneixement. La implicació és que la realitat existeix
amb independència de com sigui coneguda, i els nostres sistemes d’accedir-hi—típicament
els sentits, les representacions i les categories—ens permeten anar-ne adquirint un coneixement progressivament més complet. Així, la representació resta lligada a una concepció mimètica, ja que en certa mesura tota representació seria una imitació (parcial) de la realitat.
Per ser de màxima utilitat, tot mapa hauria de ser similar, en la seva estructura, a
l’estructura del món empíric. [...] Un mapa no és el territori que representa, però,
si és correcte, té una estructura similar a la del territori.377
Aquest fragment d’Alfred Korzybski destil·la diverses qüestions pertinents al tema tractat,
entre les quals cal destacar el suposat isomorfisme entre el mapa i el territori representat
segons el qual el mapa establiria una relació mimètica amb el seu objecte de representació,
en la qual només la reducció d’escala (homogènia) i la necessària limitació en la selecció de
característiques del territori a representar distingirien la representació de la realitat. Sigui
dit de passada, Korzybski apunta a la utilitat com una (sinó la) característica fonamental
que defineix i justifica el valor d’un mapa, cosa que posa de manifest una comprensió utilitària (fins i tot utilitarista) i positivista de la cartografia que creiem que participa activament
de la desertització de la realitat.
Però com ja ha quedat clarament establert a la primera part d’aquesta tesi, la posició que
nosaltres defensem és que el mapa “construeix” la realitat en el propi acte de representar-la.
Per ser més precisos, els diferents mètodes de representació de la realitat, i entre ells el
mapa, no són una mera representació mimètica sinó una abstracció—concretament una
formalització de la realitat. La idea que els mètodes de representació de la realitat en són
una formalització té diversos sentits i aplicacions. En cert sentit, el mapa és una construcció
formal del que es representa. El procés de formalització que duu a terme el mapa passa per
abstreure certes formes de la realitat. Aquesta abstracció no és un acte passiu sinó que és,
expressant-ho en termes volgudament polèmics, donar forma a la realitat. No es tracta ara
de discutir si la realitat té o no té forma abans dels processos que la formalitzen, sinó més
aviat d’entendre que parlar de ‘realitat’ ja implica parlar de ‘realitat formada’ o, millor encara, ‘amb una forma concreta’. Quan diem que el mapa construeix la realitat estem dient que
és una formalització que a partir de l’abstracció i l’analogia articula la realitat d’una manera
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específica (§Performance: què fa un mapa?). Això no obstant, els usos dels mapes són literalment
constituents de realitat i generadors de formes de ser en el món—i ho són tant des del punt
de vista de la seva contribució a organitzar el món des d’una òptica geopolítica;378 com des
de la seva contribució a la categorització del discurs i les pràctiques científiques;379 com des
de la utilització conscient dels mapes per promoure la transformació efectiva de la realitat i
dels modes de ser en el món.380 La formalització es pot entendre, doncs, com una abstracció
que agafa els trets fonamentals que emmarquen i caracteritzen una situació, un espai, o una
articulació de sentit. En aquesta activitat s’hi decideixen moltes coses. Per començar, què
és el ‘fonamental’ en allò que formalitzem, és a dir, quin és l’objecte d’interès en el que ens
fixem, quin aspecte de la realitat és objecte de formalització per part del mapa.
En la seva accepció més habitual, quan parlem de ‘formal’, implícitament estem oposant-ho
a ‘material’. Aristòtil és el pare d’aquesta oposició conceptual, que en la seva unitat, segons
ell, ens permet pensar la substància primera, és a dir, allò real, actual i present. Però també
es pot parlar de ‘formalització’ i de ‘formal’ en d’altres sentits. Així el llenguatge formal
de la lògica és un dir sense contingut, o millor, l’estructura d’un possible dir. Els enunciats
formals poden omplir-se de diverses maneres (pel que fa al contingut i la concreció d’allò
que diuen), mentre que la seva forma lògica roman idèntica. La forma, doncs, es pot pensar
al seu torn de moltes maneres diverses. Des de la seva copertinença inevitable a la matèria,
de la qual ella precisament n’és l’articulació, fins als llenguatges formals de la lògica o la
matemàtica que, en cert sentit, poden parlar de formes que no podem intuir empíricament—com per exemple espais matemàtics amb n dimensions, dels quals se’n pot calcular
i saber-ne característiques, però que no podem viure intuïtivament.
A partir d’aquest recorregut, podem tornar a insistir en la desertització de la realitat o empobriment del món de què parlàvem a la subsecció anterior. Podríem considerar que hi ha
una comprensió tàcita de certs tipus de representacions del real (entre ells els mapes) com
a representacions “essencials”, entenent per ‘essencial’ allò que caracteritza un tipus de coses en general, sense entrar en debats metafísics (sobre l’estatus ontològic de tal essència)
ni epistemològics (sobre com arribem a conèixer-la). Aquesta comprensió habitual acaba
considerant que la realitat és reductible a la seva representació vigent, ja que aquesta agafa
el que és formalment essencial en ella. Però això té un doble efecte nefast. D’una banda,
tanquem la realitat en una gàbia. Una gàbia, d’altra banda, que hem construït nosaltres mateixos—encara que podem haver-la construït a partir d’escoltar la realitat i prendre certes
directrius d’aquesta atenció. D’altra banda, considerem el marc i l’articulació formal de la
nostra representació com a marc definitiu, i l’acabem considerant com a objecte. Això duu
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a una naturalització del sistema de representació, és a dir, a oblidar que la formalització de
la realitat ha estat un procés—un procés plagat de decisions (sovint més implícites que explícites), intencions, i fins intermitjos. D’aquesta manera, entrem en una dialèctica absurda
entre realitat i representació.
De forma resumida podem dir que els homes ens representem la realitat, i algunes formes
de representació són convertides en “la realitat mateixa”. En el cas dels mapes, la naturalització de la forma de representació s’ha identificat sovint sota una proposició implícita en
molts mapes convencionals: l’isomorfisme entre mapa i el territori que el mapa representa.
Aquest isomorfisme, expressat amb claredat en el fragment de Korzybski citat més amunt,
s’ha anomenat ‘la relació mapa-territori’ en la literatura especialitzada.381 Malgrat la potència efectiva d’aquesta relació d’equivalència topològica pel que fa a certs nivells d’utilitat—com per exemple el cas dels mapes militars—, en confondre la representació de la
realitat amb la realitat mateixa, emmordassem allò que volíem representar, a la vegada que
oblidem les potencialitats del nostre acte fonamental de representar. Qui representa, com es
representa i què és el que es representa no són coses diferents, sinó moments d’una mateixa
articulació de sentit. La realitat, segons aquest punt de vista, no s’esgota en el ‘com’, però
tampoc en el ‘qui’, ni en el ‘què’. Això no treu la possibilitat de centrar-se en un d’aquests
moments, però sempre i quan l’entenguem com a moment dependent d’un esdeveniment
inextricable. Que el mapa construeixi la realitat en el propi acte de representar-la no és una
qüestió arcana d’interès metafísic, sinó que és a l’arrel de la comprensió operativa del mapa
que aquesta tesi exposa.
Teories post-representacionals de la cartografia: principals vies de recerca
En els últims anys diversos autors han manifestat un profund desacord amb la comprensió
de la cartografia com a disciplina eminentment representativa.382 L’evidència que el paradigma representacional que acabem d’exposar—paradigma que tanmateix caracteritza tant
la cartografia positivista com la primera cartografia crítica d’arrel harleiana—és del tot insuficient, obre el camí per pensar la cartografia altrament. Aquest és l’àmbit de treball de la
cartografia post-representacional (post-representational cartography).383 La cartografia postrepresentacional consta de diverses vies de recerca relativament independents que exploren
diferents aspectes d’ordre epistemològic, ontològic i performatiu-operatiu: la cartografia,
en definitiva, té implicacions epistemològiques (és una manera de pensar sobre el món i
construir un marc de coneixement), però també ontològiques (és una sèrie d’asseveracions
sobre el que és el món) i performativo-operatives (és una manera d’intervenir en el món).
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Com ja hem exposat anteriorment, la visió positivista dels mapes va dominar totalment les
teories de la cartografia fins l’aparició a finals dels 1980s de la crítica social-constructivista
de John Harley

(§Teoria crítica de la cartografia).

A partir d’aleshores, les teories cartogràfiques

s’han distingit amb prou claredat en dos grans grups, d’una banda hi ha la cartografia científica i la ‘nova ortodòxia representacional’, que busca millorar el model d’ Arthur Robinson
fent aportacions de l’àmbit de la ciència cognitiva o dels principis de visualització; mentre
que d’altra banda hi ha la teoria crítica de la cartografia, que posa en qüestió els principis
bàsics de la cartografia positivista utilitzant l’aparell teòric de la teoria crítica social.
Però la contribució crítica de Harley, que tant important va ser per problematitzar la cartografia i treure-la de l’esfera tècnico-eficientista en la qual va estar tant temps acotada, va deixar
uns quants problemes importants sense resoldre—tant d’ordre instrumental com conceptual.
En primer lloc, i a nivell instrumental, Harley es limita a la crítica sense oferir alternatives
afirmatives que permetin desenvolupar la seva visió a la pràctica: es manté al pla interpretatiu
i no passa al pla productiu que tant ens interessa en el marc d’una tesi que postula una cartografia connectable amb l’arquitectura per esdevenir un agent actiu en la transformació del
nostre entorn. En segon lloc, i a nivell conceptual, Harley no aconsegueix desfer-se definitivament del jou de la modernitat representacionalista, i els seus escrits “resten sumits en la concepció moderna dels mapes com a documents encarregats de ‘confessar’ la veritat del paisatge.” 384 Segons Harley, la “veritat” del
territori pot ser revelada si som prou
curosos i tenim en compte els múltiples nivells d’ideologia inherents en la
representació cartogràfica—el problema no és el mapa en si sinó els usos
(mal)intencionats als quals els mapes
són sotmesos. Des d’aquest punt de
vista, la estratègia de Harley “no qüestiona l’estatus ontològic del mapa; sinó
que simplement revela la qualitat política de la cartografia.” 385
A partir d’aquestes dues observacions, una sèrie molt significativa d’au¤ Fig. 51: Fresh Kills Park, operacions cartogràfiques.
Mathur-da Cunha, 2001.
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ria crítica de Harley més enllà, superant definitivament els esculls de la crítica distanciada
i de la representacionalitat per obrir nous fronts de recerca que són especialment significatius per l’horitzó operatiu de la cartografia que aquesta tesi defensa. Allò que uneix a tots
aquests autors que seguidament repassarem, des de la potencialitat agent de James Corner
fins a les posicions ontogenètiques de Martin Dodge i Rob Kitchin, és una aproximació relacional a la cartografia, que entén els mapes com a processos en continu desenvolupament
i no pas com a representacions estables.
Agència

La capacitat generativa del mapa—més enllà del seu rol representatiu—és el focus d’interès
principal de les teories post-representacionalistes articulades entorn de la idea d’agència. En
sociologia i filosofia, l’agència és la capacitat d’un agent (una persona, un grup social, un ésser viu o qualsevol altra entitat no humana) per actuar en un ambient donat. Quan parlem
de l’agència de la cartografia, per tant, ens estem referint al seu poder o causa activa, és a dir
que entenem la cartografia com un conjunt discursivo-pràctic que té el poder de produir
un efecte en el món. Com ja hem introduït anteriorment (§Els mapes com a agents transformadors
de la realitat),

la capacitat del mapa per contribuir a construir efectivament el món és una de

les bases teòriques fonamentals sobre les quals desenvolupem en aquesta tesi el concepte de
cartografia operativa.
Una sèrie molt significativa d’autors, provinents tant de l’àmbit de la teoria de la cartografia (Denis Wood, John Pickles) com de l’art (Robert Smithson, Olafur Eliasson), tant
de les ciències socials (Christian Jacob, Denis Cosgrove) com de l’activisme polític (Guy
Debord, Brian Holmes), tant dels science studies (Bruno Latour, David Turnbull) com de
l’arquitectura (Kevin Lynch, Stan Allen), han posat l’atenció en el poder del mapa com
a element de transformació activa de la realitat.386 Des del moment en que deixa d’entendre’s com mera representació, el mapa té agència, té capacitat per produir realitat.
Olafur Eliasson ho expressa en aquests termes: “a mesura que deixem enrere la distància
de la representació [...] es forja una relació necessària i immediata amb el món.” 387 Dins
d’aquesta sensibilitat, un dels autors que de manera més clara i insistent ha defensat (i
practicat) la capacitat agent de la cartografia és James Corner. En una sèrie de treballs i
articles entre els quals cal destacar Taking Measures Across the American Landscape i especialment “The Agency of Mapping”, Corner ha explorat la cartografia com una manera
de descobrir potencials inherents al territori tant físic com cultural i mobilitzar-los per
reconfigurar el territori donat a través de les disciplines projectuals com l’arquitectura,
l’urbanisme i el paisatge.388
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La cartografia [...] crea i construeix el món tant com el mesura i el descriu. Afiliada històricament a la planificació i al projecte de ciutats, paisatges i edificis, la
cartografia és particularment decisiva en la interpretació i la construcció de l’espai viscut. En aquest sentit actiu, la funció de la cartografia no és tant reflectir la
realitat sinó engendrar la re-configuració dels mons en què viuen les persones.389
Un primer aspecte fonamental de la sensibilitat de Corner respecte la cartografia és que
l’entén com una enabling enterprise, és a dir, una pràctica que facilita i permet, més que no
pas una pràctica restrictiva o autoritària. Corner defensa que la crítica per si sola és insuficient si no va associada a una acció encaminada a produir un canvi en positiu. Aquesta
postura segueix al peu de la lletra la proposta de Stan Allen per utilitzar la capacitat del
mapa “no només per mesurar la complexitat ja existent en el nou camp urbà, sinó també
per desenvolupar estratègies per intervenir de manera productiva a la ciutat d’avui en dia
amb propostes obertes i optimistes, dedicades al canvi afirmatiu enlloc del comentari o
la crítica.” 390 L’arquitecte pren una postura crítica però francament optimista respecte la
cartografia, distanciant-se d’autors com Pierre Bourdieu, Michel de Certeau, David Harvey
i especialment Franco Farinelli que construeixen una crítica molt ben articulada però que
sovint resulta en una visió reduccionista i negativa de la cartografia, associada per aquests
autors als principis totalitzadors del projecte modern.391 Allen, Corner, i la resta d’autors
interessats en explorar la agència cartogràfica, insisteixen en la insuficiència de la crítica i
en la necessitat de l’acció afirmativa i projectiva.
Les notacions [com ara mapes i diagrames] sempre descriuen quelcom encara
no realitzat. Fins i tot si ja s’ha dut a terme, la obra que la notació descriu és oberta a la interpretació i al canvi en el curs de realitzacions futures. En aquest sentit,
la notació és optimista i anticipatòria. A diferència de les teories clàssiques de
la mímesi, les notacions no [...] representen objectes o sistemes ja existents, sinó
que anticipen noves organitzacions i especifiquen relacions que encara no s’han
donat. La notació no tracta de l’interrogació, la crítica o el comentari. Aquestes
pràctiques ‘crítiques’ utilitzen les capacitats discursives de la notació només de
forma retrospectiva (assenyalant allò que està malament a la realitat existent),
mentre que la potencialitat més radical de la notació rau en la possibilitat de
proposar realitats alternatives.392
Aquesta defensa de l’agència cartogràfica s’emmarca en el gran gir teòric “de la negació
crítica al valor d’ús i l’afirmació” desenvolupat a partir dels 1980s i que pren especial força
al principi del s. XXI.393 Després d’uns anys on els estudis crítics basats en aproximacions
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deconstructivistes van marcar la pauta de la recerca acadèmica tant a Europa com als EUA,
una bona part dels intel·lectuals i especialment dels professionals van plantejar un viratge
d’una crítica interrogativa a una crítica constructiva. L’any 2004, Bruno Latour, un dels
màxims representants de la interrogació crítica de les ciències, es pregunta la raó per la qual
la crítica sembla haver perdut força, i conclou que és a causa que s’ha dedicat fonamentalment a desacreditar el coneixement positiu enlloc de dedicar-se a produir un coneixement
alternatiu.394 Latour proposa aprofundir en el viratge tot just exposat i cultivar “una actitud obstinadament realista [...], però un realisme que s’ocupi del que anomenaré assumptes
d’interès, no de les qüestions de fet.” 395 Els ‘assumptes d’interès’ (matters of concern) passen
a ser l’objecte principal de la recerca crítica, mentre que les ‘qüestions de fet’ (matters of
fact), les positivitats de la ciència, deixen de ser tractades per la crítica, que tradicionalment
s’havia concentrat en desbancar la validesa d’aquestes qüestions de fet concentrant-se en les
condicions (sociopolítiques, lingüisticoculturals, etc) que les feien possibles. El “realisme”
que proposa Latour, doncs, no té res a veure amb el realisme metafísic d’arrel representacionalista que hem estat discutint anteriorment (§Paradigma representacionalista), sinó que s’acosta
a un pragmatisme vitalista que busca ampliar i enriquir l’àmbit del real, enlloc de reduir-lo
i empobrir-lo.
Podem concebre una altra eina descriptiva i poderosa que tracti aquesta vegada
amb assumpte d’interès i l’objectiu de la qual ja no sigui desacreditar sinó protegir i cuidar [...]? És possible transformar el nostre impuls crític de manera que
sumi realitat a les qüestions de fet i no n’hi resti? 396
Apel·lar a la necessitat de la crítica no exclou la necessitat d’actuar. Per contra, aquesta comprensió de la crítica postula la transformació i el canvi com a horitzons pragmàtics desitjables. La crida de Latour troba en la conceptualització de l’agència cartogràfica un brillant
exemple retroactiu: la descripció de la realitat com a trampolí per a l’acció transformadora.
Un segon aspecte significatiu de l’aproximació de Corner al mapa és que té la capacitat de
desplegar potencials existents en els entorns on es treballa, tal i com ja hem introduït anteriorment

(§Estructura: de què es compon un mapa?).

mapa versus calc

(§Mapa vs. Calc),

Seguint la conceptualització deleuziana de

per Corner el mapa té una qualitat reveladora, un mapa

pròpiament dit sempre descobreix noves realitats: “La capacitat agent del mapa no es troba
ni en reproduir ni en imposar, sinó més aviat en descobrir realitats inèdites o inimaginades,
fins i tot en terrenys aparentment esgotats.” 397 La capacitat de tot mapa per “reformular allò
que ja existeix” és un pas important de l’agència del mapa, que tant revela de manera diferent aspectes ‘coneguts’ de la realitat , com revela aspectes de la realitat fins aleshores inè194
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dits.398 El mapa contribueix a construir el terreny per la transformació de l’entorn a partir
de les disciplines de projecte com l’arquitectura, i és capaç de reconèixer alhora i en un
mateix pla condicions molt diverses, des de la topografia fins la història, els interessos polítics, les narratives locals, o l’ús: “Fent visibles condicions de camp múltiples i de vegades
dispars, la cartografia permet comprendre el terreny com l’expressió superficial d’un garbuix complex i dinàmic de processos socials i naturals.” 399 Gràcies a la seva capacitat de
construir el ‘tauler de joc’, el mapa permet evitar la dictadura del master plan d’estructura
top-down, tot i explorant dinàmiques de projecte bottom-up a partir d’entendre les condicions existents al terreny com a agents actius en la definició del projecte: “desplegar la capacitat agent de la cartografia permet als projectistes i planificadors no només veure certes
possibilitats en la complexitat i la contradicció del que ja existeix, sinó també convertir
aquest potencial en una realitat.” 400
En tercer lloc, i tal i com hem exposat anteriorment

(§Performance: què fa un mapa?),

l’agència

cartogràfica està basada en una doble característica dels mapes: l’analogia i l’abstracció. El
fet que el mapa sigui un document anàleg i abstracte implica que és doblement projectiu: en
primer lloc reconeix certs elements del territori projectant-los en la superfície del mapa, i en
segon lloc projecta futurs possibles a partir d’aquest reconeixement. Aquesta doble funció
té uns usos d’ordre estratègic que l’arquitectura tot just ha començat a explorar: “sorprenentment, [...] les capacitats estratègiques, constitutives i inventives de la cartografia no
són àmpliament reconegudes”en
els àmbits del projecte arquitectònic i urbà.401 Des de l’òptica de
Corner, la cartografia no és una
pràctica essencialment representacional, sinó doblement operativa: “per una banda excava, troba
i exposa, per l’altra banda relaciona, connecta i estructura.” 402 La
operativitat a la que Corner es refereix no és pas la de l’ús habitual dels mapes com a instrument
d’anàlisi que busca legitimar decisions de projecte a partir d’un
¤ Fig. 52: Hopi Horizon Calendar. James Corner, 1996.
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territori. Al contrari, insisteix en el caràcter construït de tot mapa, “Els mapes són construccions clarament artificials i fal·libles, són abstraccions virtuals que posseeixen una gran
força en el sentit d’afectar com les persones veuen i actuen.” 403 Enlloc d’entendre els mapes
com una representació analítica, ultra-codificada i convencionalitzada de la realitat sobre
la que s’intervé, Corner defensa la “experimentació crítica amb formes noves i alternatives
de cartografiar” per utilitzar el mapa com un agent cultural actiu, tenint en compte que
l’acte de cartografiar entès d’aquesta manera plena és “potser l’acte més formatiu i creatiu
de qualsevol procés de projecte, en tant que primer revela i després posa en escena de les
condicions per a que puguin emergir noves realitats.” 404
Un quart aspecte rellevant de l’agència cartogràfica té a veure amb la importància del procés
cartogràfic més que no pas del mapa com a document final. Entès com a activitat creativa,
el mapa és un format molt ric. Les principals operacions cartogràfiques segons Corner, que
ja hem tractat anteriorment (§Estructura: de què es compon un mapa?), són les següents: “primer la
creació d’un camp (fields), establint unes normes i un sistema; segon, l’extracció (extracts),
aïllament o ‘desterritorialització’ de les parts i la informació; i tercer, el traçat (plottings), el
dibuix que estableix relacions, o ‘re-territorialitza’ les parts”. Aquestes tres operacions bàsiques obliguen a una sèrie continua de decisions i judicis que converteixen el procés de construcció del mapa en un projecte en si mateix. El procés cartogràfic—el mapa com a acció
més que com a resultat, com a verb més que com a nom—defineix una matriu relacional on
una multiplicitat d’agents amb interessos divergents poden trobar un lloc comú, construint
una estructura de tauler de joc que articula participativament diverses veus en un marc cohesiu i fomenta entendre el projecte com a negociació, alhora que permet prendre decisions
de projecte mantenint un horitzó d’indeterminació que fomenta solucions obertes:
Les propietats especials [dels mapes] poden ser explotades pel projectista [...] per
produir una espècie d’ ‘indeterminació dirigida’: propostes que siguin robustes
i prou específiques com per resistir el canvi al llarg del temps, però prou obertes
per suportar interpretacions múltiples.405
En cinquè lloc, l’agència del mapa és especialment significativa avui en dia per la seva capacitat d’enfrontar-se amb el caràcter dinàmic de la realitat. El canvi d’orientació de la
pràctica arquitectònica i urbanística de l’objecte estàtic al sistema dinàmic situa els mapes
en una posició privilegiada: “en aquest entorn complex i canviant, [...] els mapes, i no pas
els plans ni els plànols, prenen un nou significat instrumental.” 406 Si els plans (o els plànols)
són imposicions sinòptiques que determinen resultats concrets i esgoten el potencial dels
contextos, els mapes , en canvi, reconeixen i escenifiquen potencials existents i estableixen
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noves connexions, augmentant encara més el potencial per desenvolupar projectes posteriors: “allí on el pla [urbanístic] o el plànol [edificatori] condueixen a un terme final, el
mapa ofereix un mitjà generatiu, un vehicle suggestiu que ‘apunta’ però que no determina
excessivament.” 407
En últim lloc, la capacitat agent dels mapes i el seu poder “rau en la seva facticitat.” 408 Els
mapes són fonamentalment “construccions de fets subjectives, interpretatives i fictícies”, que
cal utilitzar per explorar i formalitzar noves realitats.409 Des d’aquest punt de vista, segons
Corner convé experimentar amb noves formes de cartografia que superin els formats convencionals de representacions naturalitzades de la realitat sense perdre el poder que els atorga el seu vessant fàctic i objectiu: “el poder de l’‘anàlisi objectiva’ per construir consens i per
representar la responsabilitat col·lectiva no és quelcom a abandonar a canvi d’una ‘subjectivitat’ desbordada.” 410 En el marc d’una societat plural i democràtica, el rigor analític i l’anàlisi
fàctica són bàsics per a construir arguments que puguin ser apropiats col·lectivament.
La cartografia és [...] una tasca extremadament astuta i tàctica, és una pràctica de
raonament relacional que de forma intel·ligent desplega noves realitats a partir
de les limitacions, les quantitats, els fets i les condicions existents. [...] La capacitat agent de la cartografia rau en exposar i engendrar hàbilment nous conjunts
de possibilitat.411
Performativitat i ontogenètica

Més enllà d’explorar i explotar l’agència del mapa, és a dir la capacitat de la cartografia per
convertir-se en una eina de presa de decisions en tant que genera coneixement com a base
per a l’acció (actionable knowledge),412 un altre vessant de la crítica post-representacionalista
de la cartografia posa l’atenció en la performativitat de la disciplina. Tant la cartografia
convencional com la primera formada de cartografia crítica desenvolupada a partir de les
contribucions seminals de Harley es basen en una sèrie d’oposicions binàries que separen
els mapes de les pràctiques espacials. Del Casino i Hanna recullen una via de recerca que
pretén eliminar les dualitats inherents en les parelles representació/pràctica, producció/
consum, conceptualització/interpretació, o mapa/espai.413 L’objectiu fonamental d’aquesta
proposta metodològica és superar el model representatiu per entrar de ple en un model performatiu que entén el mapa com un espai cartogràfic.
El mapes no són simplement representacions de contextos, llocs i temps particulars. Són subjectes mòbils, infosos amb significat a través de conjunts de pràc197
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tiques socio-espacials sempre disputades, complexes, intertextuals i interrelacionades. [...] Estem interessats en [...] entendre els mapes com a espais. Així, tant
els mapes com els actes cartogràfics [maps and mappings] són simultàniament
representacions i pràctiques (llegiu: accions). Ni estan plenament inscrites amb
significat com a representacions ni estan totalment actuades com pràctiques.414
El concepte d’espai cartogràfic o map space és clau. Del Casino i Hanna l’utilitzen per designar “la impossibilitat teòrica de separar les representacions de les accions (performances).”
415

Els espais cartogràfics definits pels mapes (com a productes) i per les actuacions sobre o

a través d’aquests, són sempre parcials i incomplets. La cartografia genera llocs on diverses subjectivitats i identitats entren en relació i també en col·lisió: l’espai del mapa està en
un permanent estat d’apropiació, sempre polèmica i discutida. És interessant comprovar
com “mentre que els mapes prenen significats dels espais i les identitats que d’altra banda ajuden a definir, [...] contenen incerteses i traces d’identitats excloses que introdueixen
ambigüitats potencials en les seves relacions amb l’espai i la identitat”, és a dir que el mapa
no conté únicament una identitat hegemònica (com passa en bona mesura en la crítica de
Harley i Wood) sinó que potencialment articula una multiplicitat d’identitats subjectives
i col·lectives que poden prendre veu a través de les pràctiques concretes d’apropiació dels
espais (tant geogràfics com socials o identitaris) que el mapa construeix.416
Aquesta manera de conceptualitzar el mapa és deutora del Bruno Latour i del posterior
desenvolupament de les seves idees sobre la teoria de l’actor-xarxa (Actor-Network theory o
ANT).417 La teoria de l’actor-xarxa és una aproximació material-semiòtica i de tall constructivista a la teoria social que tracta els objectes i els conceptes com a part integrant de les
xarxes socials. Des de la perspectiva de l’ANT, els mapes “treballen en concert amb altres
actants i actors per a transformar el món”.418 Els mapes, segons Latour, apareixen de manera co-extensiva amb la cultura científica occidental i eventualment esdevenen el que ell
anomena ‘mòbils immutables’ (immutable mobiles), és a dir que és un objecte fàcilment
transportable a contextos diversos sense que el canvi afecti les seves característiques inherents.419 Latour defensa que la combinació entre immutabilitat i la mobilitat dels mapes va
facilitar l’exploració, el desenvolupament de les xarxes comercials i eventualment l’expansió
del colonialisme gràcies a possibilitar el control a distància i a la transportabilitat global del
coneixement físico-geogràfic—el mapa permet als exploradors “endur-se’n les terres amb
ells”.420 Els centres cartogràfics europeus van esdevenir autèntics focus de domini del món,
i la capacitat d’”acció a distància” que oferia la cartografia va permetre canviar completament la relació entre coneixement, acció i efecte.421 Els mapes, doncs, són agents productors
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de noves realitats: la cartografia “no simplement representa l’espai en un moment determinat, sinó que produeix nous espais-temps. Els mapes obren noves possibilitats—com ara el
comerç internacional i la conquesta territorial—i així creen noves geografies i noves històries.” 422 Aquesta aproximació de Latour desplaça el focus d’atenció d’allò que el mapa representa a les preguntes bessones de com es produeix el mapa (ontogènesi) i com aquest efectua
un treball en el món (performativitat).
Aprofundint en la línia performativa i constructivista d’entendre els mapes com a pràctices
defensada per Latour, Del Casino i Hanna, diversos autors, entre els quals cal destacar Martin Dodge i Rob Kitchin, han posat l’accent en l’ontegènesi i ha desenvolupat el concepte de
‘cartografia emergent’. Dodge i Kitchin assumeixen simultàniament el programa crític de
Harley i la seva insuficiència pel fet de restar encara dins del paradigma representacional
de la cartografia, segons el qual els mapes representen una realitat dotada d’existència independent al subjecte que la percep i independent a l’acte de cartografiar-la. Dodge i Kitchin
prenen com a punt de partida els treballs de Denis Wood, John Pickles i Jeremy Crampton, que, com ja hem desenvolupat (§El poder dels mapes: Wood, Pickles, Crampton.), proposen aprofundiments a la crítica harleiana en la línia de superar el paradigma representacionalista.
Wood defensa la producció de contracartografies que construeixen visions alternatives a les
oficials (§Countermapping). Crampton, en canvi, esbossa una comprensió ‘no-confessional’ de
la representació espacial que entén els mapes com formant part integrant del món, enlloc
de mirar-se’l a distància. Seguint una via d’arrel heideggeriana Crampton es distancia d’una comprensió de la cartografia com una sèrie de coneixements
òntics i examina la cartografia en termes ontològics,
és a dir, quines són les possibilitats de ser-en-el-món
que la cartografia obre: “en lloc d’interpretar els mapes com a objectes a distància del món, mirant-se
aquest món des de fora, els mapes es poden entendre
com sent en el món, oberts a la revelació de les coses. Així, un mapa no és una cosa que representa.”
423
Pickles, per la seva banda, creu que els mapes no
treballen denotativament (representació cartogràfica estricta) ni connotativament (lectura del mapa
per part del receptor a partir del seu camp de coneixement i bagatge cultural) sinó com una mescla
d’ambdues aproximacions. Així, Pickles se centra en
¤ Fig. 53: KAIT workshop, actes cartouna anàlisi hermenèutica que interpreta els mapes
gràfics. Junya Ishigami, 2008.
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com a textos problemàtics, és a dir, que no tenen ni un autor ni una lectura única i simple—els mapes no són un mirall de la realitat sinó un productor de realitat “els mapes no es
limiten a representar el territori, sinó que s’entenen com a productors d’aquest.” 424
Segons Dodge i Kitchin, el punt feble de totes aquestes aproximacions és que mantenen
inviolat l’estatus ontològic del mapa, és a dir que el mapa continua sent un producte estable i coherent enlloc d’ “un conjunt de pràctiques que es desenvolupen constantment.” 425
Dodge i Kitchin entenen la cartografia com una ciència processual i no pas representacional, i defensen que la cartografia és ontogenètica, és a dir que els mapes emergeixen a través
de pràctiques concretes i situades socialment i tècnica—el mapa no té un estatus ontològic
assegurat sinó que més aviat cal pensar pràctiques cartogràfiques en permanent estat de
canvi: “els mapes són transitoris i fugaços, són contingents, relacionals i dependents del
context. Els mapes són pràctiques—sempre són actes cartogràfics (mappings).” 426 Aquesta
concepció implica un canvi de la ontologia (què són les coses) a la ontogènesi (com s’esdevenen les coses), i en definitiva de la seguretat de la representació a la obertura de la praxi.
Pels autors, les implicacions d’un replantejament ontogenètic de la cartografia són múltiples. Dodge i Kitchin identifiquen cinc raons que defensen el valor del gir ontogenètic que
proposen. En primer lloc és una manera interessant de pensar no només en la cartografia
sinó en el món en general, ja que té en compte el fet que la vida es desenvolupa de manera
múltiple, contingent i relacional. En segon lloc permet una revisió de les bases epistemològiques de la cartografia obrint nous camins a allò que podem conèixer a través d’ella. En
tercer lloc desprofessionalitza la cartografia i la resitua com una sèrie més àmplia de ‘pràctiques espacials’ que (a més del treball dels cartògrafs professionals) inclou mapes gestuals
i performatius, contracartografies i mapes participatius, possibilitant maneres de “pensar
críticament sobre les pràctiques de cartografia i no simplement sobre el producte final (el
mapa).” En quart lloc permet examinar els efectes de la cartografia de maneres variades,
evitant una lectura reductiva en termes de relacions de poder gràcies a entendre els mapes
com a “pràctiques amb efectes diversos en contextos múltiples i canviants”. En cinquè i
darrer lloc, construeix un lloc de trobada entre aquells interessats en la cartografia com un
camp del saber pràctic i aplicat, i aquells que s’interessen per aproximacions més crítiques,
ja que tant les qüestions tècniques com les ideològiques són “qüestions relatives a la pràctica.” 427 Des de la perspectiva ontogenètica,
La pregunta important no és el que un mapa és, ni tampoc què fa un mapa, sinó
com emergeix el mapa a través de pràctiques contingents, relacionals i contextuals per resoldre problemes relacionals; passant de la cartografia essencialista i
constructivista a allò que anomenem cartografia emergent.428
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Potencialitat crítica del mapa
Cartografia contemporània: entre la obertura i el control
Malgrat la gran quantitat de treballs pràctics i de recerca en l’àmbit de la cartografia crítica
contemporània que hem pres entat en els darrers dos capítols (§Cartografia crítica, §Cartografia
post-representacional),

la comprensió positivista tradicional de la cartografia continua ben vi-

gent, especialment fora de l’acadèmia. Jeremy Crampton ha exposat amb claredat aquesta
situació a través del que anomena “el camp de tensió a la cartografia.” 429 Després de l’important procés de re-avaluació de la cartografia i els seus usos dels darrers trenta anys,
l’únic que està clar és que conviuen dues grans tendències sovint contraposades. Crampton
interpreta la cartografia contemporània com un “camp de relacions de poder/saber empès
al mateix temps en diferents direccions.” 430 D’una banda trobem processos que busquen
empaquetar la cartografia en un cos disciplinar tancat i coherent, dominat per professionals
certificats a través d’organismes públics que legitimen la seva condició d’expert. A aquesta
tendència Crampton l’anomena ‘securitization’ del saber cartogràfic, que nosaltres traduïm
com a ‘control’.
D’altra banda trobem les aproximacions crítiques que engloben dos grans mons: la cartografia crítica acadèmica (que inclou tant la cartografia crítica hareliana com les teories
post-representacionals de la cartografia), i les pàctiques crítiques de cartografia. Aquestes
són les forces que Crampton anomena ‘resistances’ perquè s’oposen a la direcció dominant
de la cartografia disciplinar-professional, però que nosaltres preferim anomenar ‘obertura’,
ja que les entenem com a forces que tendeixen a la expansió del coneixement cartogràfic,
des d’un punt de vista tant disciplinar com polític.
Les forces de control busquen estabilitzar, fonamentar, formalitzar i integrar disciplinàriament els coneixements cartogràfics. Diverses tendències convergeixen en aquest interès general de control del saber cartogràfic, que Crampton agrupa en dos grans blocs: en primer
lloc la formalització de la cartografia com a disciplina de coneixements científics; i en segon
lloc la burocratització de la praxi de la mà de la professionalització i la certificació.
La disciplinarietat tècnica es basa en generar un cos formalitzat de coneixement desproblematitzant les qüestions incòmodes de la cartografia, i tendint a construir una ciència “neutra” a la recerca de la objectivitat. Els problemes de representació es tracten a nivell estrictament tècnic, i s’evita entrar en temes relacionats amb la possibilitat d’utilitzar diferents
modes cartogràfics en funció del marc en el qual es treballi. El dogma del mapa com a re201
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presentació objectiva del territori mai no es posa en dubte, simplement es refinen els instruments de mesura, els protocols de càlcul i els sistemes de visualització i interacció.
A més de la tendència a construir
un cos formalitzat de coneixement basat en el model científic,
la burocratització és una altra línia de control del saber cartogràfic. El desenvolupament d’un cos
de coneixement tècnic propi de
la disciplina cartogràfica va estretament relacionat amb la creació de sistemes de certificació i
professionalització que busquen
legitimar determinades àrees del
saber i pràctiques particulars enfront d’altres. La divisió del treball i la jerarquització de l’autoritat que són a l’arrel de tot sistema

¤ Fig. 54: El camp de tensió a la cartografia. Jeremy Crampton, 2010.

burocràtic tenen com a objectiu desproblematitzar el rol de la cartografia i dels cartògrafs,
de manera que el treball cartogràfic s’objectivi i es tracti rutinàriament, com a qüestió purament tècnica i completament desvinculada de cap implicació d’ordre polític o cultural.
Davant d’aquestes forces de control, les forces d’obertura posen en qüestió la cartografia
professional com a únic mode vàlid de generar i sobretot d’utilitzar els mapes. Dos grans
blocs convergeixen en aquest pol crític: en primer lloc les aproximacions teòriques, tant
de l’àmbit acadèmic com cada cop més de l’esfera amateur; i en segon lloc les pràctiques
cartogràfiques crítiques del món de l’art, l’activisme, i significativament per aquesta tesi,
l’arquitectura. La teoria crítica de la cartografia ja ha estat tractada a bastament tant en la
seves formulacions inicials (§Teoria crítica de la cartografia) com en les diverses derives posteriors
(§Cartografia post-representacional),

raó per la qual aquí no cal insistir més enllà de dir que com

a conjunt busquen ampliar el camp del mapa tant pel que fa a la seva construcció com pel
que fa al seu ús.
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El cas dels SIG

El cas dels sistemes d’informació geogràfica (SIG) permet il·lustrar amb claredat la tensió
entre les forces de control i les forces d’obertura que caracteritzen el panorama de la cartografia contemporània.
D’una banda, tal i com hem tractat anteriorment (§Cientifització i SIG), els SIG es basen en una
categorització informàtica que permet que unitats d’informació bàsica (dades) s’agrupin
en unitats de significació (coneixement). Les ontologies que permeten passar de les meres
dades a les unitats de significació fan possible la interoperabilitat dels SIG, és a dir, garanteixen el creuament significatiu de diverses bases de dades, per exemple el marc geogràfic
amb els sistemes infraestructurals i la informació en temps real de l’estat del trànsit. Però
precisament a causa de la reducció categorial que duen a terme les ontologies, necessària per
un correcte funcionament del sistema i per garantir una interacció àgil entre diverses bases
de dades, els SIG empobreixen molt l’àmbit possible de la cartografia, ja que es limiten a
una única concepció espacial que no és altra que la de la cartografia positivista clàssica. Els
SIG aconsegueixen intensificar enormement les possibilitats de la cartografia, però només
des d’un únic punt de vista: els milions de mapes produïts cada dia per prosumers arreu del
món, no deixen de ser, en la immensa majoria de casos, simples apropiacions temàtiques o
en el millor dels casos narratives d’una base hiper-determinada, inamobible i aparentment
incontestable: el google map. Molts dels mapes generats al geoweb es limiten a posar pins sobre la base de google maps: al final es tracta de personalitzacions del contingut del mapa que
gairebé mai posen en entredit l’estructura general de l’espai cartogràfic—que al final és allò
que de manera més fonamental organitza el nostre coneixement i sobretot les nostres expectatives sobre la realitat que ens envolta. Els SIG, sovint utilitzats subversivament—només
cal pensar en els mashups o els map hacking tan comuns en entorns activistes (§Geoweb)—paradoxalment dificulten plantejar-se concepcions espacials alternatives que obrin nous horitzons polítics. Per expressar-ho en termes de Crampton, els SIG encara no han enfrontat
de ple la qüestió sobre “quines altres possibilitats espacials de ser políticament podrien ser
produïdes per diferents concepcions de l’espai i diferents tipus de mapa.” 431 La principal
limitació dels SIG, des del nostre punt de vista, és que no qüestionen la visió dominant del
món com a pura extensió material. La integració dels sistemes SIG amb la tecnologia GPS
ha resultat massa sovint en una reducció de la cartografia “a la representació exacta de la
materialitat de la terra i a la determinació precisa de la posició” d’una característica física o
un objecte qualsevol, contribuint molt significativament a la progressiva homogeneïtzació
dels mapes arreu del món.432 Els mapes ‘a la carta’ que proliferen a la xarxa (només cal fer
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la cerca ‘on demand mapping’ a qualsevol navegador per convèncer-se’n) són molt similars
entre ells perquè majoritàriament són productes d’un conjunt molt limitat d’ontologies que
construeixen informació a partir de bases de dades. Per ingents que siguin les bases de
dades, la seva combinació per aconseguir unitats de significació és limitada d’entrada tant
perquè les dades acostumen a ser quantitatives i locacionals (i donada la tecnologia GPS la
localització és ja un altre tipus de quantitat), com perquè les maneres com aquestes dades
poden ser relacionades o interoperades per tal de guanyar riquesa, complexitat i precisió
en la lectura de l’entorn, pressuposa unes ontologies transversals que defineixen a priori les
condicions de possibilitat d’allò que el mapa pot representar. Malgrat algunes interessants
aportacions tant a nivell pràctic com teòric, el cert és que els SIG resten majoritàriament
travats en una mono-visió del món que aconsegueix graus creixents de precisió i instrumentalitat a canvi d’abandonar les seves possibilitats com a mecanisme multiplicador de
perspectives sobre la realitat.433
D’altra banda, els SIG i especialment els SIG participatius (PPGIS, Public Participation Geographic Information Systems o PGIS, Participatory GIS), que ja hem introduït breument
(§Geoweb), exploren de manera crítica i productiva les possibilitats emanciàtòries de la pseu-

do-objectivació de la cartografia duta a terme pels SIG. De fet, la mirada alhora crítica i
propositiva sobre els SIG, ha inaugurat una subdisciplina amb una àmplia literatura de referència i un debat actualment molt intens.434 Crampton caracteritza com a ‘The GIS Wars’
l’actual situació dels SIG, travats entre aquells que els veuen com la única garantia d’una
desitjable conversió de la cartografia en una ciència i aquells que els veuen com un agent
reaccionari que fomenta l’aprofundiment en la societat del control.435 Dins del ‘bàndol’ dels
darrers, inaugurat per la obra de John Pickles a mitjan 1990s, i anomenat Critical GIS, la
posició majoritària no és pas la de desautoritzar els SIG de soca-rel, sinó la d’efectuar una
crítica rigorosa a les seves tendències homogeneïtzadores i alhora promoure una agenda
que fomenti els usos emancipatoris que els SIG—si més no en teoria—fan possible. L’arrel
de la qüestió dels Critical GIS és superar la quantificació en la qual es basa i obrir-se als
aspectes qualitatius de la cartografia. De fet, els SIG són un resultat d’el gir digital aplicat
al camp particular de la cartografia. Seguint el postulat de Claude Shannon segons el qual
tota la informació és ‘comptable’, els SIG utilitzen la digitalització per traduir qualsevol
tipus d’informació a un format de dígit binari (el bit).436 Això, entre moltes altres coses,
permet la fungibilitat de la informació, és a dir la capacitat de ser convertida en diferents
formats, cosa que en darrer terme duu a la interoperabilitat que hem introduït anteriorment
(§Cientifització i SIG).

Malgrat tot, tal i com proposa Marianna Pavlovskaya, digitalització no

és sinònim de quantificació, i la capacitat de la informació digital de ser convertida en for204
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mats diversos obre una porta a superar l’aproximació estrictament quantitativa i obrir nous
espais de recerca qualitativa.
Els SIG s’associen principalment amb l’anàlisi espacial estadística i quantitativa.
[...] Els SIG són, però, molt adequats per a certes formes de recerca qualitativa.
Per exemple, permeten una rica visualització de la informació en forma de mapes i altres tipus de representació gràfica de dades. En aquest sentit, la recerca
d’avantguarda en geovisualització està fomentant de manera directa els usos no
quantitatius dels SIG. A més de la geovisualització, altres vies de recerca recents
il·lustren que uns SIG qualitatius no només són possibles i van a l’alça, sinó que
compleixen una funció epistemològica important. Aquesta funció consisteix en
la capacitat de visualitzar i investigar fenòmens socials que no poden ser representats a través de bases de dades quantitatives.437
Des d’aquest punt de vista els SIG tenen la capacitat de revelar o fins i tot constituir móns
alternatius. Segons Pavlovskaya, els SIG aprofundeixen en la capacitat retòrica dels mapes
convencionals (presentar la realitat d’una manera específica, consegüentment generant o si
més no dirigint les capacitats d’acció sobre aquesta realitat), i alhora augmenten la efectivitat resolutiva d’aquesta construcció retòrica gràcies a l’estreta relació amb la ciència que la
positivitat de base dels SIG promou. En definitiva, els sofisticats sistemes de geovisualització “amplien les oportunitats de raonament qualitatiu basat en els SIG”, ja que “visualitzar”
les dades de maneres específiques no és pas una mera translació automàtica de bits informacionals a una imatge gràfica, sinó que és un procés constituent de la realitat: “els SIG no
simplement ‘visualitzen’ dades, sinó que tenen poder ontològic: constitueixen de manera
convincent modes alternatius d’entendre el món.” 438 Laura Kurgan aprofundeix en aquesta
qüestió en el seu llibre Close Up at a Distance, on presenta diversos projectes entre el format
de l’assaig, l’art i l’arquitectura, que exploren tant les opacitats com les potencialitats de les
noves tecnologies de visualització global. Es tracta d’una de les exploracions més interessants de les possibilitats dels SIG, en bona part perquè va a l’arrel de la qüestió: la implicació
mútua entre realitat i la representació. Explorant l’espacialitat digital contemporània de
manera simultàniament crítica i propositiva, els projectes de Kurgan advoquen per construir una esfera pública enriquida, on es generalitzi la possibilitat per part de tothom de
“participar activament, i per necessitat políticament, dins dels nous territoris constituïts per
aquestes tecnologies de representació.” 439
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Cartografia augmentada
A llarg de la segona part d’aquesta tesi, que ara conclou, hem anat dibuixant el ‘mapa del
mapa’, explorant en detall les diferents maneres com han estat entesos els mapes al llarg
de la història del pensament occidental. Hem fet un èmfasi molt especial en els debats dels
darrers trenta anys perquè és justament en aquest període d’estricta contemporaneïtat quan
es problematitza el mapa com a mera representació de la realitat i s’obre la veda per explorar
i explotar la potencialitat crítica del mapa i les pràctiques cartogràfiques. Aquesta és una
qüestió de la màxima importància en el plantejament d’aquesta tesi, que pretén fonamentar
i incentivar l’ús dels mapes des d’una òptica simultàniament crítica i propositiva—allò que
hem anomenat cartografia operativa.
La cartografia es postula com un mode de coneixement crític justament quan accepta la
seva doble capacitat per reconèixer i anticipar, i explota aquesta capacitat per provocar una
transformació (per petita que sigui) tant en la manera que tenim d’entendre el món com en
la configuració efectiva d’aquest.
Reprenent des d’un altre angle la qüestió de la posició problemàtica del mapa tractada anteriorment (§Positivitat, expressivitat i operativitat), podem dir que la potencialitat crítica del mapa
deriva sobretot de la seva capacitat de construir una imatge sintètica que juxtaposa diferents nivells de la realitat.440 Si ens regim per aquesta aproximació, és evident que la cartografia crítica que hem explorat en els darrers dos capítols (§Cartografia crítica, §Cartografia postrepresentacional)

no és incompatible amb al cartografia positivista, sinó que simplement

augmenta el ventall de possibilitats del mapa. Les aproximacions crítiques no resten ni rigor
ni valor instrumental al mapa.
El ‘rigor’ té a veure amb la precisió de les decisions preses en funció dels mitjans materials i de la
voluntat d’expressió concreta que
animi la producció o l’ús de cada
mapa. El rigor del mapa del tresor, per exemple, no està basat en
la representació mètrica precisa,
sinó en la correcta identificació
dels elements en relació als quals

¤ Fig. 55: Mapa del tresor. Caterina Paez i Bunning (set anys), 2015.
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se situarà el cofre curull d’or—de manera que el mapa del tresor pot ser rigorosament traçat
per un pirata analfabet o per un nen.
El ‘valor instrumental’ té a veure amb l’adequació de cada mapa a un ventall d’usos concret.
Enlloc de qualificar els mapes en termes de “precisió”, el valor d’ús dels mapes posa el focus
en la seva viabilitat (workability), és a dir, en “quin èxit tenen en la consecució dels objectius
per als quals van ser dibuixats”.441 El valor instrumental dels itineraris romans, per exemple, és claríssim malgrat la seva aparent “distorsió” respecte els cànons moderns de precisió geogràfica: deixant de banda la representació analògica del territori a escala, la Tabula
Peutingeriana estableix una relació performativa fàcil de llegir i més útil que un mapa convencional per orientar-se en els circuits de les carreteres de l’Imperi (§Mesura: conèixer amidant).
Si les aproximacions crítiques no resten ni rigor ni valor instrumental al mapa, puntals de
la cartografia positivista, en canvi sí que l’enriqueixen amb una visió ampliada de la realitat
que implica una capacitat d’acció també ampliada. Ens trobem davant d’una cartografia
augmentada. La potencialitat crítica del mapa es fa del tot evident si entenem el mapa com
a funció i no pas com a objecte. La funció cartogràfica no és altra que ampliar el camp de
la percepció dels homes, o més ben dit, de generar “un lloc on la visió ocular coincideixi
amb la de l’ ‘ull de l’esperit’.” 442 Des d’aquest punt de vista, que entén que un mapa no es
defineix tant pel seu objecte sinó per “la organització i la nova visualització que imposa al
seu objecte”,443 es fa patent el poder crític del mapa per explorar regions de la realitat no
reductibles al model positivista dominant com les que explorem a la tercera part de la tesi
que ara comença.
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Wikimedia commons

Fig. 47.

Producció pròpia de l’autor
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Wikimedia commons
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Fig. 49.
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Producció pròpia de l’autor + Angela Kay
Bunning

Fig. 25.
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Fig. 50.

Producció pròpia de l’autor

Fig. 51.

Composició de l’autor en base a http://www.
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details.php?id_cat=7&id_region=1&id_
proj=31

Fig. 52.

Corner 1996:6

Fig. 53.

Ishigami 2008:39
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Crampton 2010:5
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Dibuix original cedit per Caterina Paez

Fig. 26.
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Fig. 27.

Kitchin, Dodge i Perkins 2011:85

Fig. 28.
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+native+title/7581/Text/ch06.html

Fig. 29.
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indoor-inlanding-mapping-my-bit-of-thewater-road/

Fig. 30.

Composició de l’autor en base a http://
bureaudetudes.org/

Fig. 31.

Composició de l’autor en base a http://
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Fig. 32.
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Fig. 33.
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Fig. 34.
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Fig. 35.
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Fig. 36.
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Fig. 37.
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page/17/

Fig. 38.
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Una constel·lació
[En el meu estudi hi ha] potser una centena [de teles començades]. El que m’interessa és no parar l’impuls que m’empeny, no em puc pas aturar. M’hi sento cada
cop més atret, és una cosa màgica... Al matí, baixo a aquest taller, hi dóno una
volta, i em sento fatalment atret per alguna cosa. No ho puc evitar. [...] Sí, és això,
com un animal que reconeix el seu territori.444
A partir d’una certa massa crítica, tal i com descriu Miró, el treball deixa de ser entès en
termes d’obres singulars i passa a entendre’s com un continu. Els mapes, igual que les teles
del taller de Miró, apel·len el nostre interès no només com a documents específics que permeten accedir a certes maneres de construir en concret el món dels homes, sinó sobretot pel
fet d’establir un cert territori de recerca i reconeixement—similar al territori del l’animal
mironià.
Seguint la lògica de definir un territori de recerca, l’objectiu d’aquesta tercera part de la tesi
és presentar una sèrie de mapes de manera que ajudin a pensar alguns pols d’especial intensitat cartogràfica—qüestions que la cartografia toca
sovint sense convertir-los en temes centrals, si més no
aparentment. La tria dels cinquanta mapes presentats
respon a l’ intent de fer aflorar aquests moments d’intensitat, acotant-los de manera feble i flexible com hom
fa per les constel·lacions. La idea de constel·lació apel·la
a un ordre obert. El propi Miró va anomenar Constel·
lacions una cèlebre sèrie de 23 pintures sobre paper realitzades entre 1939 i 1941, indicant amb aquest nom el
lligam alhora profund i flexible establert entre les diferents pintures integrants de la sèrie. Les constel·lacions
de mapes que passem a presentar no pretenen establir
una taxonomia convencional, basada en una classificació sistemàtica d’elements autoexcloents, sinó més
aviat un principi d’atles eidètic, una col·lecció d’imatges
que ajudi a generar una massa crítica suficient com per
reconèixer certes continuïtats i certes tendències subterrànies en la història de la cartografia. La manera de
procedir és alhora experimental i intuïtiva, per bé que
no mancada de rigor—com qui construeix figures de
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¤ Fig. 56: Coma Berenices, l’actual
constel·lació del Cabell de Berenice,
era considerada antigament la cua del
Lleó, o de vegades part de la palma que
la Verge sosté amb la mà dreta. Extret
de Junya Ishigami, 2008.

 

constel·lacions agrupant els punts lluminosos dels estels. Quan hom defineix constel·lacions
celestials, de vegades la narrativa suggereix la direcció de la lectura (com que segueixen al
caçador Orió, aquestes constel·lacions—Canis Major i Canis Minor—seran els seus gossos);
mentre que de vegades és la disposició dels estels la que suggereix la direcció de lectura
(com que hi ha set estels brillants molt junts, seren les Plèiades, les set filles d’Atles i Plèione).
També en la definició d’aquestes constel·lacions cartogràfiques, de vegades un concepte duu
a un mapa, o bé un mapa duu a un concepte.
En definitiva, en aquesta tercera part de la tesi es treballa amb la gran capacitat evocativa dels mapes presentats sense voler definir apriorísticament els seus marcs interpretatius,
per tal de, manllevant mots mironians, “no aturar l’impuls que ens empeny”. Es tracta de
deixar-se “atreure fatalment” pel poder seductor dels mapes, “com un animal que reconeix
el seu territori”, amb l’objectiu de començar a generar un imaginari cartogràfic contemporani, que pren els mapes amb passió (“no ho puc evitar”) i alhora delicadesa per tal de “no
aixafar la frescor del tret que respira”:
Netejo el meu pinzell a la part plana de la tela amb la gasolina, així [fa un gest
amb el braç] La treballaré molt poc per no perdre aquesta frescor i aquesta violència. Cal sobretot no aixafar la frescor del tret que respira, és com el batec del
cor.445
Cap a un imaginari cartogràfic contemporani
Sabem parlar de mapes d’escala gran o petita, de mapes físics o polítics, de mapes bàsics
o derivats. Totes aquestes classificacions provenen de la disciplina cartogràfica dominant,
basada en el positivisme científic. Tal i com ja hem desenvolupat a bastament, aquesta entén
que l’objecte del mapa és representar fidelment determinats aspectes del territori, i la problemàtica a resoldre es limita a aconseguir la mínima distorsió possible entre la realitat i la
seva representació cartogràfica.
Però l’experiència ens evidencia que el mapa és un document molt més complex i molt
menys clar que el que aquesta narrativa positivista pretén.
D’una banda, enfront de la metàfora del mapa com a mirall de la natura, ens sembla més
apropiat i enriquidor entendre els mapes com a text cultural.446 Partint de la ‘textualitat’ dels
mapes “estem en condicions d’adoptar una sèrie de possibilitats interpretatives diferents.
En lloc de limitar-nos a la transparència de la claredat podem descobrir la potencialitat de
l’opacitat. Podem afegir el mite al fet, i en lloc d’innocència podem esperar duplicitat.” 447 A
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través d’una lectura atenta podem construir una manera d’interpretar els mapes tenint en
compte no només el discurs explícit que exposen sinó també la seva dimensió intertextual,
que sovint és molt més rica del que és evident.
D’altra banda, enfront de la comprensió del mapa com a descripció objectiva i neutra de la
realitat, entenem els mapes com una forma de poder-saber en el sentit proposat per Foucault. Si el terme poder-saber es refereix a la relació del coneixement en el manteniment de
les estructures de poder, és clar que la cartografia cau de ple en aquesta categoria: els mapes
són agents actius i efectius en les lluites encaminades a alterar les relacions de poder. La
cartografia com a disciplina i el mapa com a document participen activament en definir
i acotar certes condicions de possibilitat de l’exercici de poder i la seva visualització. Tant
l’interès immediat del naixent estat modern al s. XVI per alinear la cartografia amb els
interessos de l’estat, com l’actual explosió d’experiències de cartografies radicals en el marc
de l’activisme global són clares expressions del profund lligam entre mapa i poder. La cartografia és un discurs d’ordre cultural íntimament lligat tant a l’expressió com a l’exercici
del poder. El mapa construeix i manifesta una visió determinada del món des de posicions
concretes que implícitament o explícita articulen uns interessos determinats. A través del
mapa es busquen legitimacions d’aquestes posicions, però significativament el mapa tant
pot servir per “naturalitzar la realitat social” esborrant les lluites que han dut a determinat
estat de la qüestió;448 com pot servir per obrir noves comprensions de l’entorn que desmantellin el monopoli de la representació de la realitat. En definitiva, i com ja hem apuntat anteriorment, noves (re)presentacions cartogràfiques generen noves comprensions del terriori
i permeten noves transformacions de la realitat.
Val a dir que en aquesta part de la tesi estudiem els mapes en si mateixos, aprofundint en
les seves qualitats formals i estructurals en tant que documents. Observem la metodologia
formal-pragmàtica de Christian Jacob a L’Empire des Cartes consistent en “seguir un camí,
o diversos camins, en la superfície dels mapes”, per tal de no restar lligats a una aproximació temàtica ni a una anàlisi històrica i donar la màxima llibertat interpretativa possible.449
Tal i com hem exposat més amunt, aquesta part de la tesi pretén començar a construir un
atles ediètic, una “taxonomia tova” en forma d’una constel·lació de conceptes que permeti
articular el paper dels mapes des d’una òptica crítica, no subsumida al positivisme imperant. Els exemples concrets han estat escollits per tal de posar de manifest la gran càrrega
cultural que els mapes duen incorporada, fent evident la impossibilitat d’entendre els mapes
des d’una òptica estrictament representacional. L’epistemologia que ofereix el positivisme
científic és del tot insuficient per conèixer els mapes. Lluny de ser simples finestres obertes
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al món, transparents i neutres, com la cartografia científica pretén, els mapes són un complex sistema de proposicions que duen incloses en la seva codificació una gran quantitat
de proposicions culturals no explicitades.450 És precisament aquesta capacitat del mapa per
destil·lar imatges gràfiques simples que incorporen una important dimensió intertextual
allò que constitueix un dels seus principals atractius. Segons el nostre parer, la qualitat del
mapa com a document de cultura justifica la bondat d’intentar construir un imaginari cartogràfic ampliat partint d’una revisió crítica dels mapes del passat.
Qüestions de mètode
La cartografia positivista té una sèrie de conceptes operatius que acoten el seu objecte d’interès i el seu marc d’acció. Per contrapesar l’hegemonia del model positivista i obrir nous
camps a la cartografia, la cartografia crítica contemporània ha de desenvolupar els seus propis conceptes operatius, les seves pròpies taxonomies i els seus propis marcs interpretatius.
L’exposició que segueix vol assajar una sèrie de conceptes que permetin parlar de mapes des
d’una òptica crítica.
Com ja hem comentat, els conceptes desenvolupats en aquest atles eidètic no funcionen
com una estructura arbòria sinó com una constel·lació. Una estructura arbòria clàssica implica d’una banda coherència global (reductibilitat dels conceptes entre si, comparatibilitat)
i d’altra banda ordre jeràrquic (la fulla surt del lluc, el lluc surt de la branca, la branca surt
del tronc). En canvi, una constel·lació—bé en la seva accepció còsmica, bé en la de Joan
Miró—està formada per punts aïllats que es connecten entre ells en funció d’una narrativa
concreta i canviant. En la constel·lació, per tant, no s’estableixen relacions jeràrquiques fixes
entre conceptes, ni es pressuposen coherències que sobredeterminen el camp conceptual,
sinó que es treballa per pols d’atracció i repulsió que generen un camp interpretatiu dinàmic—cada nou punt d’intensitat és capaç de realinear i reconfigurar els punts restants. La
constel·lació és radicalment oberta i és un intent de pensar articuladament sense les crosses
d’una estructura classificatòria sistemàtica d’elements autoexcloents.
A nivell metodològic s’han escollit els mapes sense límits cronològics ni geogràfics, només
s’ha evitat agafar exemples específicament arquitectònics, que ja es tracten de manera detallada a la quarta part de la tesi. La voluntat és de disposar de la història de la cartografia en
el seu conjunt, per tal de poder parlar de qüestions de llarg recorregut i que no estan lligades
necessàriament a un temps concret, un espai específic, o una aproximació determinada a
la cartografia. El format escollit és el díptic, perquè ajuda a establir relacions creuades entre
els dos elements que el composen. Tots els díptics busquen fer aflorar allò de similar que
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tenen els dos mapes que en formen part. En aquest sentit, com més diferents són els mapes
que entren en relació directa, més evident es fa allò que els lliga. Cal remarcar que aquesta
part de la tesi busca sobretot ampliar l’imaginari cartogràfic a partir d’establir uns principis
de cartoliteracy—una certa cultura cartogràfica no pas basada en categories històriques,
classificacions temàtiques ni filiacions cronològiques, sinó partint del mapes en si mateixos,
com a documents rics i oberts que són.
L’atles eidètic desenvolupat treballa en dues direccions simultànies: interpretativa i projectiva. En primer lloc busca construir un cert imaginari cartogràfic a partir d’imatges molt
diverses però amb el punt comú de ser cartografies que es llegeixen des de la nostra posició
autorial com a documents crítics. La condició crítica de les cartografies presentades tant
pot ser conscient com inconscient—per exemple, el mapa del Poblenou de Rotor és un mapa
que es planteja com un document crític de manera voluntària i conscient; mentre que els
mapes Aborígens australians són cartografies crítiques des del punt de vista contemporani
occidental des d’on escribim. En qualsevol cas, l’atles eidètic construeix un marc interpretatiu incipient i ampliable per les pràctiques crítiques de cartografia contemporànies. En
segon lloc, l’ampliació de l’imaginari cartogràfic que efectua l’atles eidètic permet imaginar
nous mapes, noves operacions cartogràfiques i nous usos del mapa entès com un instrument actiu i productiu en la redefinició del món on vivim. L’atles fa evident com els mapes
no es limiten a descriure el món sinó que literalment el construeixen, tan donant un sentit
determinat a allò que existeix, com projectant realitats alternatives o futures que amplien
el camp del real.
Finalment, l’atles eidètic resultant, que cal entendre com un document obert i subjecte a
ampliacions i redefinicions contínues, s’estructura entorn de set conceptes: Apropiació, Mesura, Narrativa, Geograma, Dynamis, Llacuna, i Fuga. El concepte ‘Apropiació’ es refereix
a la capacitat del mapa per a construir la realitat a través del gest de reclamar-la; ‘Mesura’
tracta sobre els límits de conèixer la realitat amidant; ‘Narrativa’ posa de manifest la qualitat del mapa com a text; ‘Geograma’ tracta sobre l’articulació cartogràfica de la relació entre
terra i inscripció; ‘Dynamis’ tracta sobre la incorporació del vector temporal en el mapa;
‘Llacuna’ tracta sobre les activacions cartogràfiques de l’espai buit; mentre que ‘Fuga’ es
refereix a la qualitat proliferant del mapa que el fa ser capaç d’anar més enllà dels modes de
representació dominants.
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Apropiació: construir la realitat reclamant-la
El concepte d’ ‘Apropiació’ es refereix a la capacitat del mapa per a construir la realitat a
través de reclamar-la. A un nivell molt bàsic, el mapa és un gest d’apropiació de la realitat—tant de la realitat existent com de les potencials realitats futures. El mapa és un sistema
d’apropiació, ja que a través seu se seleccionen els aspectes de la realitat que es consideren
rellevants en cada cas, i es posen en relació entre ells per construir una determinada visió de
la realitat que respon, implícitament o explícita, a unes apropiacions específiques d’aquesta.
Però a més de ser un sistema, el mapa també és un símbol d’apropiació: és la marca o la traça gràfica que naturalitza el gest de reclamació. Un cop cartografiada, l’acció d’apropiació
inicial deixa de ser una violència (ja sigui d’ordre militar, patrimonial, cultural o epistemològic) i es transforma, gràcies al mapa, en un simple estat de la qüestió—això és aquí, això
és així: França arriba fins al Rin (Cassini); al centre del món hi ha Jersualem (Isidor de Sevilla); el corrent del Golf és un riu dins l’oceà (Franklin); el món es divideix entre Castella i
Portugal (Tractat de Tordesillas); Sudamèrica mira cap a “dalt” (Torres-Garcia). En tant que
mecanismes d’apropiació de la realitat, els mapes promouen molt diverses esferes de pertinença de l’home envers el món—a voltes amb una intenció estratificadora i territorialtzant,
a voltes amb una intenció proliferant—i en aquest sentit multipliquen la comprensió de la
realitat, enriquint-la i, consegüentment, ampliant les possibilitats d’intervenció sobre ella.
Prenent l’estret de Gibraltar com a cas d’estudi, proposem una sèrie de mapes que posen
de manifest diverses apropiacions a les quals ha estat subjecte des de tres eixos: el míticocultural, el físico-geogràfic i el socio-polític. Cada mapa vehicula una determinada visió
de l’estret de Gibraltar. La cartografia reclama la realitat de manera concreta, i genera el
marc conceptual i el suport físic per la acció transformadora sobre l’entorn. Així, el mapa
d’ Archer hi situa la seu d’una Diòcesi i la postula com a centre de l’Església Anglicana a
la conca mediterrània; el mapa de García Lafuente identifica els fluxos d’energia marina i
obre el camí per explotar-la per usos humans; el mapa de Hackitectura el mostra com un
escenari d’injustícies globals i construeix escenaris alternatius per lluitar contra aquesta
situació de desequilibri profund.
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Eix mítico-cultural

¤ Fig. 57: Mapamundi de Higden (Ranulf Higden, 1342) – Diocese of Gibraltar (John Archer, 1842).

El mapamundi de Higden, de 1342, és una variant dels mapes T-O que partint del model
establert per Isidor de Sevilla al s. VII van modelar la cosmovisió cristiana de l’Europa occidental durant l’Edat Mitjana. El mapa de Higden incorpora una gran càrrega teològica en
la representació del món conegut. Dins d’una O que representa l’oceà que envolta totes les
terres, s’insereix una T, lleugerament deformada en el cas de Higden a causa de la influència
dels portolans catalans i genovesos, bons coneixedors de la geografia mediterrània. Aquesta
T, el traç vertical de la qual representa la Mediterrània mentre que els traços horitzontals
són el Nil (o el Mar Roig) i el Don (o el Mar Negre), separa el món en tres parts: a llevant
Àsia, al sud Àfrica i al nord Europa. Jerusalem, ciutat santa, ocupa exactament el centre del
món. L’estret de Gibraltar emmarca el final del món per ponent, i Higden hi representa les
columnes d’Hèrcules, cèlebres pilars rocosos que separen Europa d’Àfrica i que limiten el
món conegut. Aquesta condició de límit, reforçada per la mitologia grecoromana dels treballs d’Hèrcules, atribueixen a l’estret de Gibraltar un valor cosmogràfic fonamental: final
de l’ecumene, porta d’entrada a l’Oceà desconegut i aliè a l’home. Significativament, en la
cosmovisió medieval l’estret de Gibraltar és exactament simètric al Paradís, representat
habitualment com una illa a l’extrem oriental del món conegut.
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El mapa de John Archer presenta Gibraltar com el focus principal de l’Església Anglicana
de tota la conca nord de la Mediterrània, des de Màlaga fins a Esmirna, incloent també la
costa atlàntica portugesa i alguns punts de la costa africana. L’any de la seva fundació, 1842,
la diòcesi de Gibraltar comptava únicament amb els territoris britànics de Gibraltar, malgrat que ja va establir contacte pastoral amb totes les ciutats indicades en el mapa d’Archer.
Aquest mapa converteix l’enclavament extraterritorial britànic de Gibraltar, un espai marginal i exòtic, producte de la geopolítica del Tractat d’Utrecht, en un autèntic centre que
irradia determinats valors religiosos i culturals. Tant és així que la Diòcesi de Gibraltar va
anar creixent, i avui en dia, sota la denominació de Diòcesi d’Europa i amb centre a Gibraltar, és la més extensa de la Església Anglicana, cobrint una sisena part del món: Marroc, tot
Europa excepte les illes britàniques, Turquia i els territoris de l’antiga Unió Soviètica.
Eix físico-geogràfic

¤ Fig. 58: A Chart of the Straits of Gibralter (gravat per Joel Gascoyne circa 1716) – Mapa de flujos de energía en el Estrecho de Gibraltar para su aprovechamiento como fuente de energías renovables (Jesús García
Lafuente, 2010).

El mapa de l’estret de Gibraltar de Joel Gascoyne és un dels primers on es representen els
corrents marins i les marees. Els principals corrents que comuniquen l’oceà Atlàntic amb
la mar Mediterrània es grafien com a rius dins del mar, mentre que els nivells de les marees
es mostren a les taules de la part superior. El coneixement de les masses de terra és ja molt
codificat, la línia de la costa té una gran precisió geogràfica i les triangulacions heredades de
les rutes representades al portolans es reforcen amb la retícula ortogonal d’arrel ptolemaica,
permetent un gran control de les distàncies i les direccions entre qualsevol punts del mapa.
En canvi, el coneixement concret respecte el volum d’aigua és encara incipient. L’elecció
del codi gràfic que representa els corrents així ho testifica: el mapa només indica la seva
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existència com a entitats diferenciades de la resta del mar, sense donar altra informació al
respecte. Els rius marins grafiats en aquest mapa de 1716 només permeten distingir el mar
en tres zones amb comportaments diferenciats: corrent dominant en direcció mediterrània
situat al nord i en superfície, corrent en direcció atlàntica situat al sud i a major fondària, i
la resta del mar, no afectada significativament pels corrents.
El mapa de flujos de energía en el Estrecho de Gibraltar para su aprovechamiento como fuente
de energías renovables, tal i com el seu nom indica, cartografia els fluxos d’aigua a l’estret de
Gibraltar pel seu potencial aprofitament energètic. A causa de la diferència de temperatura
i salinitat entre les aigües mediterrànies i atlàntiques, l’estret de Gibraltar és l’escenari d’un
sistema variable de corrents marins d’alta intensitat, capaços de generar una gran quantitat
d’energia aprofitable per l’home. El mapa de Jesús García Lafuente, realitzat dins del Grup
d’ Oceanografia Física de la Universitat de Màlaga, és el resultat d’un procés experimental
que utilitza línies de fondejament amb perfiladors de corrents Doppler propers al fons marí
per a mesurar el camp de velocitats de l’aigua en cada posició. Els contorns de color mostren els fluxos mitjans d’energia en cada punt—les zones de major velocitat corresponen als
refluxos produïts pel llindar batimètric de Camarinal, la zona de menor profunditat de l’estret on les aigües marines que circulen entre els dos dominis oceànics generen forts corrents
per tal de superar-lo. Un cop obtingut el mapa, la situació concreta de sistemes d’energia
hidrocinètica és només qüestió d’oportunitats logístiques i voluntats polítiques.
Eix socio-polític

¤ Fig. 59: Gibraltar Waters (House of Commons Library 1999) – Cartografía Crítica del Estrecho de Gibraltar (Hackitectura, 2004).
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El mapa d’aigües territorials Gibraltar mostra l’estret com un trencaclosques de legalitats en
competència. L’enclavament britànic de Gibraltar a la península Ibèrica, així com l’enclavament espanyol de Ceuta a l’Àfrica introdueixen altres nivells de complexitat en la sempre
conflictiva gestió de la jurisdiccionalitat marina. La idea que la mar pugui ser subjecte territtorial d’un estat és, de per si, problemàtica conceptualment. Només cal tenir en compte
que la idea de mar territorial, contrària a la intuïció, als usos i costums ancestrals, i al concepte de Mare liberum derivat del dret romà, no va ser reconeguda fins l’any 1930 i no va ser
reglamentada fins l’aprovació, l’any 1982, de la Convenció de las Nacions Unides sobre el
Dret del Mar (UNCLOS). El mapa posa en evidència la hybris humana que busca compartimentalitzar fins i tot la mar, alhora que presenta l’estret de Gibraltar com el tauler d’un joc
geopolític i econòmic a gran escala, on s’hi juguen interessos de pesca, extractius, militars
i de control migratori.
Realitzat al llarg de l’any 2004 per un equip col·laboratiu liderat per Hackitectura, la Cartografía del territorio geopolítico del Estrecho de Gibraltar és un mapa que presenta lectures
alternatives d’un territori singular des d’una perspectiva crítica i activista. La idea és de
mostrar l’estret de Gibraltar com a escenari d’un conflicte geopolític a escala global, per
tal de promoure projectes concrets que incideixin en la transformació d’aquest territori . El
procés de producció cartogràfica es basa en una recerca aprofundida a través d’un sistema
wiki obert al públic, de manera que la recerca i organització de la informació, així com la
manera de codificar-la i presentar-la són el producte d’un treball en xarxa i no depenen
d’una única font. L’anvers del mapa cartografia els fluxos que atravessen la frontera entre el
Marroc i la Unió Europea: migracions, militarització, deslocalització del capital, comunicació i moviments socials. El revers del mapa (no mostrat a la imatge) presenta els moviments
i les xarxes socials existents a ambdues bandes de l’estret, així com alguns dels projectes
polítics i escenaris alternatius a curt termini. Gràcies a la combinació entre coneixement
de les dinàmiques dominants existents i les alternatives projectades, el mapa es converteix,
segons els seus autors, en una eina d’organització.
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Mesura: conèixer amidant
El concepte de ‘Mesura’ es refereix a l’exploració cartogràfica de la mesura—tant mètrica
com vectorial, tant dimensional com topològica, tant física com mística. Mesurar és una
manera de conèixer. Una part significativa de la història de la cartografia pot explicar-se des
de l’afany per mesurar la realitat per tal de conèixer-la, navegar-la i transformar-la. La pulsió cap a la mesura és un universal antropològic que apareix, sota una forma o altra, a totes
les cultures conegudes. Això no obstant, cap al s. XVI-XVII i a l’Europa occidental, quan es
desenvolupa i s’assenta l’episteme clàssica tan ben descrita per Foucault, el mètode científic
entronitza la mesura mètrica com a un dels mecanismes primordials d’accés a la realitat
natural.451 Dos exemples ben allunyats en temps—Bramante i Rossi—posen de manifest la
importància de la mesura per als arquitectes. Quan Bramante marxa a Roma, se’n va endur
dos objectes fonamentals per la seva art: un portafoli amb dibuixos de les seves obres, i un
cilindre de cuir que contenia el que ell anomena “el meu instrument secret”. Aquest instrument secret era un compasso da dividere. Segons certes fonts, va ser el seu amic Leonardo da
Vinci qui li va regalar el compàs, acompanyant el present amb aquestes paraules: “Guarda
Donnino, saprete tutto ciò che potete misurare (Mira Donnino, sabràs tot el que puguis mesurar).” 452 Significativament, Raffaello Sanzio retrata a Euclides, considerat com el pare de
la geometria, amb la fesomia de Donato Bramante i fent servir un compàs.453 Gairebé mig
mileni més tard, parlant sobre el regle plegable de fusta utilitzat per mesurar, Aldo Rossi
escriu: “He donat sempre a la mesura lineal i, particularment a aquest instrument que és la
regla plegable de fusta dels paletes, un sentit complex. Sense aquest instrument no existiria
l’arquitectura.” 454 No obstant, la fascinació de Rossi per la mesura té a veure amb la impossibilitat del seu acompliment absolut. Parlant sobre les classes de topografia al Politècnic de
Milà, on el professor Golinelli feia fer als estudiants d’arquitectura exercicis de topografia
mesurant una plaça que mai aconseguien triangular completament, Rossi escriu: “per a
mi, aquella impossibilitat de tancar les triangulacions representava no tant la nostra incapacitat o indolència, sinó una cosa mítica, una mena de dimensió altra de l’espai.” 455 Rossi
apunta simultàniament a la instrumentalitat de la mesura en la projectació de l’espai i a la
irreductibilitat de l’espai a la mesura. Per a Rossi la mesura és fascinant perquè forma part
integrant d’ “aquesta unió de tècniques diverses que condueixen a una espècie de realització/confusió”: defineix el límit entre diferents ordres de la realitat—geometria i matèria.456
Tanmateix, hi ha molts altres tipus de mesura a banda de la mètrica. També cal recordar
que mesurar no és un procediment exclusiu de la ciència experimental i de les techné com
l’arquitectura. Fins i tot en disciplines tan allunyades com la mística retrobem la impor228
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tància de la mesura com a mode d’accedir al coneixement, si bé és clar que l’accepció de
mesura mística és diferent de la de mesura física. El místic és “l’home veritable [que] puja
al Cel i el mesura”.457 Certes tradicions religioses, des del judaisme fins al sufisme musulmà
passant pel gnosticisme i l’hermetisme cristià defensen que l’home només pot conèixer la
divinitat a través de les seves emanacions o manifestacions concretes—en definitiva, mesurables: “L’Incognoscible que és a l’origen del Tot no es pot definir de cap manera. La tradició jueva l’anomena l’Ein Sof, ‘Sense Límit’ [...] L’Home només pot conèixer de l’Ein Sof
les emanacions o qualitats que li són exteriors [...] [Aquestes] qualitats [...] han estat també
anomenades ‘mesures’, midot. Només allò que és mesurable és objecte de coneixença.” 458
Algunes tradicions místiques utilitzen fins i tot la dimensió mètrica per apamar la divinitat:
el text midràixic Sh’iur Qomah (Dimensions Divines) dóna mesures precises del cos diví.459
Una versió més casolana d’aquesta tendència són les ‘mides’ de les marededéus catalanes,
populars al s. XIX i que Perejaume ha recuperat de l’oblit recentment. Les ‘mides’ són “cintes exvots que assumeixen, per contacte i per mida, les virtuts de la imatge mesurada.” 460
Els mapes presentats en aquest capítol posen de manifest tres maneres d’enfrontar la mesura: en primer lloc la disjuntiva entre mesurar per conèixer i conèixer mesurant; en segon
lloc l’ampliació del camp d’allò mesurable; i en tercer lloc els diferents tipus de rigor i sistemes de mesura.
Mesurar per conèixer vs. Conèixer mesurant

¤ Fig. 60: Obtaining Optimal Mobile-Robot Paths with Non-Smooth Anisotropic Cost Functions Using
Qualitative-State Reasoning (Neil C. Rowe, 1997) – 3, detall (Emma McNally, 2005).
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La relació entre la mesura i el coneixement és reversible. Hom pot mesurar per conèixer o
bé conèixer mesurant. Al llibre Mille Plateaux, Deleuze i Guattari desenvolupen la oposició
entre l’espai estriat i l’espai llis—també anomenats espai sedentari i espai nòmada, o espai
mètric i espai vectorial.461 L’espai estriat es caracteritza per la construcció de trajectòries
fixes i ordres determinats que regulen i organitzen l’espai i els seus fluxos. Es tracta d’un
espai regulat per magnituds i dimensions mètriques, divisibles. L’espai llis, en canvi, és un
espai que es mesura en direccions més que no pas en dimensions: “L’espai llis és direccional,
no pas dimensional o mètric. L’espai llis és ocupat per esdeveniments [...] molt més que per
coses formades i percebudes. És un espai d’afectes, més que de propietats [...] És un espai
intensiu en comptes d’extensiu, de distàncies i no de mesures. Spatium intensiu enlloc de
Extensio.” 462 Aquesta oposició és una distinció abstracta, ja que de facto els espais llisos i
estriats existeixen només en estats mixtos: l’espai llis constantment és traduït, interpretat i
recuperat com a espai estriat; mentre que l’espai estriat constantment és subvertit, capgirat
i retornat a una condició d’espai llis. Però la distinció entre un espai estriat organitzat a través de la mesura mètrica i un espai llis mesurable a través d’esdeveniments i apropiacions
és útil per entendre dues relacions diferents entre mesura i coneixement: mesurar l’espai
per després ocupar-lo enfront ocupar l’espai per després mesurar-lo. La primera estratègia
correspon a la lògica sedentària de l’agricultura i la ciutat, mentre que la segona correspon
a la lògica nomàdica dels navegants i ramaders. La polis, espai estructurant d’intervals tancats; enfront del nomos, espai distributiu d’intervals oberts.463 Els tipus de coneixement
adquirits i els sistemes de mesura utilitzats són ben diferents en cada cas, ja que en la lògica
sedentària l’acció transformadora—l’esdeveniment—se situa després del coneixement i la
mesura, mentre que en la lògica nomàdica és l’acció transformadora—l’esdeveniment—la
que permet el coneixement i la mesura.
Formant part integrant de l’article “Obtaining Optimal Mobile-Robot Paths with NonSmooth Anisotropic Cost Functions Using Qualitative-State Reasoning” publicat per Neil
C. Rowe l’any 1997, aquest mapa de comportament mostra els recorreguts òptims d’un
robot mòbil en una superfície topogràficament accidentada tenint en compte els efectes
de la gravetat i la fricció del terreny.464 El funcionament és el següent: el terreny es modela
de manera que cada punt està caracteritzat per un a sol·licitació gravitatòria que depèn del
pendent i per un grau de fricció que depèn del tipus de terreny. Posteriorment, el programa
informàtic genera mapes que defineixen els recorreguts òptims per un robot mòbil. A partir
d’un punt determinat, el robot ha de trobar la manera d’arribar a un altre punt predefinit (o
punts, en aquest cas al perímetre quadrat del mapa) utilitzant els recorreguts que suposin
una menor despesa d’energia i una menor distància, tenint en compte uns límits d’accessi230
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bilitat concrets en funció de les característiques del robot (per exemple un pendent massa
fort o un terreny excessivament disgregat). Els mapes resultants produeixen coneixement
concret sobre un lloc (nivells d’accessibilitat, recorreguts òptims) a partir de mesurar dinàmicament les característiques del terreny en relació a una acció específica (el moviment
i la trajectòria del robot) que és alhora afectada per les mesures realitzades. Mesurar per
conèixer i simultàniament conèixer mesurant.
El treball de l’artista Emma McNally és una contínua exploració sobre el format cartogràfic, construint mapes imaginaris que no representen realitats existents sinó que avancen
realitats alternatives. Es tracta d’una aproximació a la cartografia molt interessant perquè
treballa clarament amb les seves capacitats generatives i anticipatòries, deixant de banda les
qualitats descriptives i interpretatives. A la obra 3, apareixen grafismes que remeten a corbes de nivell, trajectòries, fluxos, densitats, línies auxiliars, retícules de referència, etc, tots
ells relacionats amb la cartografia tècnica d’arrel positivista. Però aquests codis gràfics no es
refereixen a cap condició exterior a la pròpia obra, sinó que són els signes a partir dels quals
McNally construeix el seu univers particular. Mapes que mesuren espais incommensurables. Cartografies nòmades d’espais inexistents amb un gran poder d’evocació de realitats
que només apareixen al ser dibuixades i mesurades en el mapa.
Ampliació del camp d’allò mesurable

¤ Fig. 61: Carte de France corrigée de l’Académie des Sciences (Jean Picard et Philippe de la Hire, 1682) –
Greenwich Emotion Map, detall (Christian Nold, 2006).

Si la mesura permet accedir al coneixement, ampliar el camp del que és mesurable serà una
manera d’engrandir l’àmbit del coneixement. Per ampliar el camp d’allò mesurable hi ha
com a mínim dos camins. El primer és millorar els sistemes i els instruments de mesura per
tal d’arribar a mesurar fenòmens fins aleshores incommensurables, o bé mesurar-los amb
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un nivell d’exactitud fins aleshores impossible. El segon és ampliar l’accepció del verb mesurar, per poder accedir a fenòmens que no són directament quantificables. La temperatura
és mesurable directament a través d’un termòmetre, mentre que el confort no ho és. Això
no obstant, podem mesurar en certa manera el confort, parametritzant alguns aspectes que
l’afecten i establint un sistema de qualificació que permeti derivar-ne una quantificació.
Aquesta lògica val, igualment, per la biodiversitat, la complexitat ubana i fins i tot la felicitat
o l’emoció.
El mapa conegut com Carte de France Corrigée par ordre du Roy sur les observations de
Mss. de l’Académie des Sciences, encarregat per Lluís XIV, és cèlebre per haver fet exclamar
al rei que el mapa li va fer perdre més territoris que les guerres. Utilitzant per primer cop
triangulacions i sistemes de mesura científics, i ajudat pel desenvolupament en el càlcul trigonomètric, el mapa de Jean Picard i François de la Hire va augmentar notablement el grau
de precisió en la mesura del territori. Malauradament pel rei, el resultat obtingut amb el
nou sistema de mesura va reduir molt sensiblement l’extensió de França fins aleshores—tal
i com es pot comprovar a la imatge, que representa en línia prima el mapa anterior i en línia
gruixuda el mapa corregit de 1682. Aquest va servir com a referència pel cèlebre mapa de
França dels Cassini, publicat entre 1756 i 1815, que va cartografiar el regne amb molt més
detall i es va convertir en la principal referència de la cartografia europea.
El Greenwich Emotion Map de Christian Nold és un exemple interessant de com mesurar
allò que no és directament quantificable. Nold, ajudat d’una cinquantena de residents de
Greenwich, va generar aquest peculiar mapa que presenta la topografia emocional del barri
londinenc. El procés és tècnicament el·laborat però conceptualment simple: els residents
voluntaris caminen durant una hora pel barri portant un aparell anomenat Bio Mapping
Device que consitsteix en un sensor que enregistra la GSR (Galvanic Skin Response) del
participant—un índex de la seva resposta emocional—conjuntament amb la seva posició
mitjançant un geolocalitzador GPS. Les dades de tots els participants són processades de
manera que es construeix un mapa de línies de nivell emocional que uneixen tots els punts
amb una igual resposta emocional. El cos és un detector molt sensible, i entorns sorollosos,
potencials perills, ambients acollidors, o illes de calma afecten la resposta corporal, de manera que es pot establir un paral·lelisme entre el nivell d’excitació nerviosa enregistrat per
la GSR i el nivell d’excitació emocional. El mapa de Nold mostra en gris fosc les trajectòries
dels participants; en colors càlids les àrees d’alta excitació emocional comuna; i en colors
freds les illes de calma del barri de Greenwich.
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Tipus de rigor i sistemes de mesura

¤ Fig. 62: Tabula Peutingeriana (autor desconegut, circa 450 [disputat]) – Wiigwaasabak mostrant el mapa
de migració dels Ojibwe [Anishinaabe], conegut com Red Sky Migration Chart (autor desconegut, circa
1850).

Rigor s’associa amb consistència. El rigor d’un sistema de mesura indica el seu grau d’ajust
en mesurar allò que és objecte de la seva mesura. No tots els rigors són de tipus matemàtic,
és a dir que impliquen demostracions i deducció sistemàtica. Per cada sistema de mesura,
aplicat a uns determinats objectes i respecte un cert marc cultural, hi ha un rigor diferenciat
i no extrapolable a altres sistemes de mesura. Però sempre hi ha graus de rigor, o nivells de
consistència diferenciats en funció de la claredat amb la qual el sistema de mesura s’aproxima al seu objecte, sigui un territori físic o sigui un mite fundacional.
La Tabula Peutingeriana és una còpia del s. XIII d’un itinerarium romà probablement fixat
entorn de l’any 450—malgrat que probablement provingui del mapa del s. I aC que Marc
Vipsani Agripa va gravar en marbre al Porticus Vipsaniae, prop de l’Ara Pacis de Roma. La
Taula de Peutinger és un mapa que mostra la xarxa de carreteres, o cursus publicus, de tot
Europa, Nordàfrica, Orient mitjà i l’Àsia fins la Índia. El rigor del mapa és enorme, ja que
mostra amb gran precisió cada carretera, les ciutats que travessa i els punts de creuament
amb d’altres vies. El fet que les masses terrestres estiguin altament deformades per entrar
en el format estret del pergamí, no afecta en absolut l’alt rigor cartogràfic de la taula, ja que
les distàncies relatives entre ciutats i la forma dels territoris no són l’objecte del mapa, sinó
la topologia de les vies romanes. Cada mapa té el seu propi tipus de rigor, en funció del sistema i l’objecte de mesura.
Un wiigwaasabak és un rotllo d’escorça de bedoll on els Ojibwe—poble nadiu americà de
la família Anishinaabe—gravaven caràcters ideogràfics i jeroglífics per documentar la seva
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història i per utilitzar en rituals Midewiwin. Aquest wiigwaasabak, datat entorn de l’any
1850, mostra el mapa de la migració dels Anishinaabe, que segons la tradició van migrar
des del golf de Saint Lawrence fins la zona de Lake Superior. El mapa Ojibwe mostra tots
els estadis significatius d’aquesta migració fundacional, sempre en direcció ponent, des del
seu origen a Waabanakiing (Terra de l’Alba, que es refereix a Euràsia) fins a la zona de
Leech Lake, situada actualment al nord de l’estat de Minnesota. Al llarg de la migració,
els Anishinaabe es van anar dividint i van donar lloc a diverses tribus diferenciades, entre
elles els Ojibwe. La imatge mostra a dalt el mapa original, i a baix els contorns dels rius i
llacs descrits pel mapa Ojibwe, representats a escala i segons les convencions cartogràfiques
occidentals. Al mig, es mostra la ‘distorsió’ del mapa Ojibwe respecte el mapa occidental.
Malgrat no estar realitzat a escala ni seguir les convencions de la cartografia científica, el
mapa de la migració és un document enormement consistent, ja que mostra amb gran rigor aquells aspectes de la realitat geogràfica i mítica que són objecte d’aquesta cartografia
concreta. Les línies representen rius, quan es doblen són llacs; les illes, els ràpids o els salts
d’aigua hi són representats sistemàticament. Al llarg del curs fluvial que estructura la migració, una sèrie d’ideogrames representen els sis doodem (clans) dels Anishinaabe, mentre
que altres ideogrames es refereixen a esdeveniments mítics que acompanyen i qualifiquen
el relat de la gran migració.
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Narrativa: el mapa com a text
El concepte de ‘Narrativa’ posa de manifest la qualitat del mapa com a text. El mapa mai no
és una representació neutra de la realitat, és un document carregat de valors, ja siguin en
forma explícita o implícita. Aquests valors s’articulen tant a través de les operacions cartogràfiques com a través del paramapa. Les operacions cartogràfiques són les lògiques específiques a través de les quals es produeix el mapa, tal i com han estat exposades anteriorment
(§Procés: com es construeix un mapa?). El paramapa es refereix a tots els elements que acompanyen

el mapa strictu sensu, i es composa del perimapa i l’epimapa.465 El primer consisteix en
tots els elements entorn del mapa que el complementen: títol, fotografies, il·lustracions, llegendes, símbols cartogràfics, diagrames, textos, crèdits, marcs, elements decoratius, etc. El
segon consisteix en tots els elements que sense formar part material del mapa s’hi refereixen
o hi estableixen una relació: articles i comentaris, crítiques, entrevistes, anuncis, publicitat,
documents sobre la manera com el mapa va ser generat, etc. El mapa en molts sentits és
assimilable a un text, és un document que pot ser escrit i llegit, un document que articula
discursos, defineix posicions autorials, i genera una determinada cultura d’alfabetització
cartogràfica, allò que la literatura especialitzada ha descrit com a cartoliteracy. La capacitat
retòrica i narrativa del mapa s’ha utilitzat i s’utilitza contínuament. Tres nivells apareixen
com a especialment significatius: en primer lloc la narració explícita i pretesament objectiva
d’un esdeveniment: “aquí va passar això / aquí pot passar això”(aixecar acta); en segon lloc
la narració submergida sobre el caràcter neutre i verídic del mapa en relació amb allò que
mostra: “només mostro el que és” (construir certeses); i en tercer lloc la narració fundacional de caràcter mític: “som el que som perquè aquí ha passat això” (explicar històries).
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Aixecar acta

¤ Fig. 63: Map showing cases of cholera in the London epidemics of 1854, clustered around the locations of water pumps (John Snow, 1854) – Beirut Mapping Security (Mona Fawaz, Ahmad Gharibeh, Mona Harb, 2010).

Els mapes sovint narren un esdeveniment amb una pretensió—de vegades fins i tot genuïna—d’objectivitat: són mapes que registren una situació i en deixen constància tot aixecant acta. La narració tan pot ser descriptiva d’un esdeveniment passat, com projectiva
d’un esdeveniment futur, però en qualsevol cas inclou el factor temps plegat en un marc
espacial.
El mapa del metge John Snow registra els casos de còlera en relació a la seva localització
concreta. A partir de grafiar rigorosament el lloc on un fenomen ha succeït, el mapa esdevé
no només un document notarial sinó també revelador, ja que permet establir conclusions
sobre l’origen de l’epidèmia. Amb independència que coneguem què està registrant, la lectura del mapa de Snow és molt clara, i ens mostra distribucions de densitats i clústers. Si al
mapa base se li afegeix una informació específica, la situació dels pous d’aigua, el paisatge
de punts es torna immediatament un text d’una claredat esbalaïdora. Aquest ‘text’ va permetre deduir que la gran epidèmia de còlera del Soho de l’any 1854 estava relacionada directament amb un pou situat a Broad Street, descobrint que la còlera es transmetia a través
de l’aigua contaminada. El mapa de Snow plega en un únic pla el fenomen estudiat (còlera),
el marc físic (Soho, Londres) i el temporal (agost-setembre 1854), i a partir d’aquest gest tan
immediat—‘aquí ha passat això’—construeix un veritable instrument hermenèutic capaç
d’explicar convincentment el que ha succeït.
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Mona Fawaz, Ahmad Gharibeh i Mona Harb van realitzar durant el 2010 una sèrie de cartografies de Beirut mostrant l’estat d’excepció al qual la ciutat està (massa) sovint sotmesa sota
l’excusa de la seguretat. Els mapes de Fawaz registren carrers videovigilats, llocs de control
fixos, carrers i places tallats, tropes armades, guardes de seguretat paramilitars i altres elements d’un canviant però continu setge urbà. Tenint en compte que la situació d’aquests elements de control urbà canvien sovint, els mapes es van anar actualitzant durant uns mesos,
per tal d’assegurar que la informació que contenien fos fidedigna. El mapa mostrat correspon
al paisatge d’elements de seguretat visibles entre Febrer i Juliol del 2009. La sèrie de mapes
posa de manifest les reaccions de control polític sobre la ciutat en funció dels esdeveniments
concrets (episodis de tensió inter-religiosa, protecció d’una figura política emergent, obertura d’una nova botiga de luxe). Realitzats des d’una actitud crítica, aquests mapes aixequen
acta d’una situació excepcional i busquen promoure un debat públic sobre la normalització
de la seguretat com a un element de política urbana, així com sobre les influències que les
narratives del terror i l’amenaça tenen sobre la vida quotidiana de Beirut.
Construir certeses

¤ Fig. 64: Imperial Federation, map of the world showing the extent of the British Empire in 1886 (John
Colomb, 1886) – Where Commuters Run Over Black Children on the Pointes-Donwtown Track (William
Bunge, 1968).

Molts mapes desenvolupen una narració submergida que utilitza el caràcter pretesament neutre i verídic de la cartografia per tal de fonamentar com a veritat inapeŀlable
allò que el mapa mostra. La cartografia, aleshores, es converteix en un mecanisme constructor de certeses, que apareixen com a evidents gràcies al poder retòric i comunicatiu
del mapa.
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El planisferi de Colomb mostra l’extensió de l’Imperi Britànic l’any 1886, el seu moment de
màxima expansió territorial. La decisió de grafiar en un sol color la totalitat dels territoris
relacionats d’una manera o altra amb l’Imperi, permet reforçar el missatge de potència
colonial passant per alt una realitat molt més conflictiva que la que el mapa presenta: si bé
alguns territoris formen part de l’Imperi per unió dinàstica o per conquesta, d’altres són
simplement associats, i d’altres ocupats temporalment. Allò que el mapa mostra com a homogeni està format de fet per una multitud de sistemes d’administració i control: nacions
de la Unió (Gal·les), dependències (Jersey), colònies (Índia), estats protegits (Nepal), protectorats (Botswana), dominis (Canadà) o mandats (Palestina). El mapa silencia la història
de diplomàcia, enginy polític, repressió militar i conquesta que va fer possible l’entitat territorial cartografiada com una veritat evident a final de l’època Victoriana. L’espectacular
desplegament iconogràfic del marc del planisferi desgrana una clara narració que exalça les
virtuts de l’Imperi i mostra representants de tots els pobles que l’integren en situacions de
submissió reverent vers la figura de Britannia coronada com una nova Athena Parthenos,
asseguda sobre la bola del món suportada pel poderós Atles.
El mapa de Detroit de Bunge també desenvolupa una narrativa (vagament) submergida,
encara que en aquest cas ho faci des d’una posició contrària al status quo i les seves narratives dominants. El geògraf William Bunge va ser un dels primers ‘maptivistes’, i entre 1968
i 1982 va realitzar una sèrie molt significativa de contra-cartografies utilitzant conscientment el poder retòric dels mapes per posar de manifest realitats urbanes habitualment silenciades per les classes i els interessos dominants. El mapa conegut com a “Runover Map”
grafia els punts on es van produir atropellaments en un barri pobre de Detroit durant l’any
1968. El mapa revela amb claredat el fet que la major part d’aquests accidents que pateixen
els nens afroamericans de classe baixa que viuen al barri es produeixen a les vies que els
conductors suburbans, majoritàriament mascles caucàsics de classe mitjana, utilitzen per
anar a treballar al centre. El títol és en aquest cas tan significatiu com la representació gràfica, i emmarca amb claredat el discurs sociopolític implícit en el mapa.
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Explicar històries

¤ Fig. 65: Muranji Escarpment Dreamtime Map (Big Peter Tjupurrula 1974, interpretació per David Lewis
1978) – Poble Now (Rotor [Vahida Ramujkic, Laia Sadurní], 2002).

Els mapes també són formes d’explicar històries, en tots els sentits del mot. Sovint la cartografia s’utilitza per a fonamentar narracions fundacionals de caràcter mític. El discurs implícit d’alguns mapes és del tipus “som el que som perquè aquí ha passat això”. L’espai físic
es converteix amb l’ajuda del mapa en el suport de narratives fundacionals, i sovint s’estableix una interessant retroalimentació entre la percepció d’una realitat espacial, la construcció mítica d’un relat, i la fusió entre espai físic i relat mític a través de l’acte d’anomenar
el lloc. Nomen est numen. El nom del lloc refereix al relat mític que l’espai físic confirma: a
Mallorca la Via Làctia es coneix com la Carrera del Rei En Jaume a causa de la pols que els
cavalls del rei català van aixecar quan van alliberar l’illa de l’invasor sarraí.466 Només cal
observar el cel una nit clara per evidenciar la realitat d’aquesta història.
El penyasegat de Muranji és representat a través de dos mapes. El primer és el mapa del
Temps-de-Somni dels Aborigens australians, i en concret segons el relat de Big Peter Tjupurrula de l’any 1974. El segon és un mapa occidental convencional que grafia els mateixos elements. El Temps-de-Somni o Altjeringa és un cicle espiritual infinit, més enllà del
temps i l’espai comuns, en el qual passat present i futur es confonen. Pels Aborígens, el
Temps-de-Somni és més real que la pròpia realitat, i allò que míticament ha succeït i succeeix al Temps-de-Somni estableix els valors, els símbols i les lleis de la societat aborigen
i determina la manera de llegir el paisatge. El mapa de Tjupurrula plega en un únic pla de
consistència l’espai físic (també reconegut pel mapa occidental) amb l’espai mític (al qual el
mapa occidental no pot accedir). Si bé manté aproximadament les orientacions cardinals, el
mapa aborigen afegeix lògiques màgico-performatives, com la posició central del principal
element de somni o l’ordre cronològic de la narració mítica desenvolupada en sentit horari
(és a dir seguint el circuit solar). Això li dóna una qualitat abstracta molt important, ja que
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no treballa des de la lògica de representació mimètica típica de les societats occidentals: el
mapa aborigen és un instrument d’interpretació de la realitat geogràfica completament vinculat a una cosmovisió articulada pels mites, mites que cal conèixer per poder interpretar
i utilitzar el mapa. Els mites i les llargues narracions i cançons que els contenen s’utilitzen
per part dels Aborígens com un marc interpretatiu de la realitat tant física com espiritual,
i també, significativament, com a marc prospectiu des d’on actuar i intervenir—tant com a
guia per regular el comportament com, en el cas del mapa de Tjupurrula, a sistema d’orientació espacial en les grans planures de l’Austràlia interior.
El mapa de orientación aventurera por el barrio en transformación Poble Now pren la realitat urbana en procés de canvi com a territori verge a explorar. El primer d’una interessant
sèrie de cartografies del barri del Poblenou de Barcelona realitzades per Rotor, aquest mapa
registra condicions tan físiques (solars abandonats) com performatives (saltar tanques) amb
una doble missió. En primer lloc criticar el tipus de transformació urbana promoguda pel
Fòrum de les Cultures 2004 i les polítiques de gentrificació i branding que l’acompanyen.
En segon lloc, i de manera més fonamental, redescobrir la ciutat com a terreny de recerca,
actualitzant el programa situacionista exposat al “Principi de la Desorientació” de Constant
Nieuwenhuys.467 Les rutes de prospecció estaven guiades per la intuïció i l’acció directa:
“ens embarcàvem en cada aventura sense saber on anàvem o el que estàvem buscant. Al
final sempre acabàvem tenint experiències extraordinàries i fent grans descobriments.” 468
El mapa Poble Now és la cartografia d’una deriva psicogeogràfica i activista que presenta un
moment concret (Agost 2001-Maig 2002) d’un procés de transformació a gran escala. No
només mostra que la ciutat sempre està en estat de canvi, sinó que aposta per la intervenció
directa i l’apropiació de l’espai urbà—“el mètode RoToR [d’acció directa i no-mediada] es
basa en l’experiència personal i en processar les matèries primeres per tal de transformar-se
a si mateix i transformar el propi entorn.” 469
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Geograma: la terra inscriptible
El concepte de ‘Geograma’ és un neologisme que vol apel·lar de la manera més bàsica possible a la relació entre inscripció i terra. Malgrat la inexistència d’un terme específic per
referir-s’hi, el travat entre inscripció i terra té una llarga història. En les cultures d’arrel
Indo-Europea i de l’Orient Mitjà, la lògica ‘geogramàtica’ és molt comuna i està revestida
d’un sentit alhora cosmogònic (genera una nova realitat) i hermenèutic (interpreta la realitat—tant en mode auspicial com endevinatori). A tall d’exemple, el caràcter cosmogònic del
gest d’inscriure és ben palès al comentari del Zohar al primer verset del Gènesi, Bereshit:
“‘Al començament’—quan es va manifestar la voluntat del Rei, Ell gravà senyals en l’esfera
celeste.” 470 D’altra banda, el caràcter hermenèutic del gest d’inscriure s’evidencia en l’ús
màgic del gravat de runes, tema recurrent als Edda nòrdics: “Saps gravar [runes], saps interpretar?”.471
La relació entre inscripció i terra que anomenem ‘Geograma’ s’articula a partir d’un doble
moviment: concebre la terra com una superfície inscriptible, i entendre l’acció humana (o
divina) com un gest capaç d’inscriure (marcar, escriure) aquesta superfície. El mapa, en tant
que sistema de representació i ritualització de l’entorn, és un dels documents privilegiats
per explorar aquesta relació entre terra i inscripció.
‘Geograma’ agrupa diverses qüestions relacionades amb una quàdruple articulació entre
mapa i inscripció, l’ordre de la qual no indica cap mena de preeminència conceptual ni de
seqüència lògica. En primer lloc la pulsió primigènia de ferir la terra deixant-hi una marca,
marca que esdevé un signe de presència, un monument o record, o bé una fita en tant que
element distingible que permet la orientació i guia l’acció humana en el desert. En segon
lloc la construcció del lloc de l’home, la conversió del sòl natural en terra ritualitzada que
acull i dóna sentit a l’acció humana. En tercer lloc la constitució d’una mirada elevada que
és una condició de possibilitat de la cartografia: la mirada absoluta de la visió sinòptica.472
I finalment, en quart lloc, l’associació del territori amb el mapa, que duu a assumir un isomorfisme entre mapa i el territori espacial cognitiu.473
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Ferir la terra

¤ Fig. 66: Mapa de Bedolina, Valcamonica (autor desconegut, Edat de Ferro, 1er mil·leni AC) - La Torre de
Babel, City of Glass (Paul Auster, 1985).

L’acte primigeni de ferir ritualment la terra està íntimament relacionat—fins al punt de
confondre’s—amb l’acte primigeni d’inscriure. La inscripció és prèvia a la pintura, prèvia a
l’escriptura. La inscripció és la marca voluntària d’una acció. La primera tela és la superfície
de la terra. A través de la inscripció, l’home (i no únicament l’home) és capaç de percebre
una prova concreta, una demostració de l’agència efectiva de la seva acció sobre la Terra.
A través de la marca es reconeix l’acció original que l’ha deixada i se suggereixen accions
posteriors. Tanmateix, la ferida que la marca de l’home fa a la terra ha de ser adequadament ritualitzada per conjurar el substrat mare. Els claus de fundació mesopotàmics, el
ritu etrusc de fundació de ciutats, o el sipápuni Hopi en són exemples clars.474 De vegades
la marca només és recongnoscible a través de sistemes de mediació, com ara el mapa, que
posen de manifest la traça d’una activitat humana. Perejaume va saber plantejar de manera
immediata i poètica aquesta relació entre vida i inscripció a la seva obra Allò que devem estar dibuixant amb les nostres formes de viure, instal·lada als carrers de Tarragona l’any 2000.
El petroglif conegut com a Mappa di Bedolina és un document del poble dels Camunni,
habitants de Valcamonica durant el 1er mil·leni AC. Situat al municipi de Capo di Ponte,
es tracta d’una gran composició de 9,00 x 4,30 m, gravada a la roca mitjançant una tècnica percudida coneguda com a martellino. Mostra sobretot rectangles amb punts units per
línies, així com figures humanes, animals, cabanes i símbols. Malgrat la impossibilitat de
desxifrar amb seguretat el significat del petroglif, sembla clar que és un dels mapes més
antics que ens han arribat. Christian Jacob l’ha titllat com el primer mapa del món a causa
del fet que presenta “característiques cartogràfiques fonamentals”: un punt de vista absolut
resultant d’una projecció zenital, una selecció que abstreu elements concrets del continuum
de la realitat, i un codi gràfic que fixa els elements escollits.475 Aparentment veiem una car242
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tografia d’un poblat de l’edat del bronze, on es mostra un complex sistema de relació entre
camps, cledes i cabanes, així com homes i animals que ocupen l’espai de vida descrit pel
mapa. Més enllà de les interpretacions arqueològiques sobre el sentit específic del petroglif,
és indubtable la qualitat evocativa amb la que ens arriba avui en dia: més que cap altra cosa,
el Mapa de Bedolina ens remunta a un gest de fa 3.000 anys i als homes que pretenien fixar
el seu coneixement de l’entorn a través de l’acte d’inscriure’l a la superfície de la terra.
Els passejos de Stillman per Manhattan que narra Paul Auster són derives aparentment
arbitràries fins al moment en que Quinn les ressegueix sobre el plànol de la ciutat i genera
un mapa que en revel·la el missatge amagat. Stillman camina seguint una trajectòria que,
llegida des de dalt, traça lletra per lletra la frase “The Tower of Babel”.476 L’escriptura peripatètica de Stillman recorda escenes similars de Carroll, Chesterton o Borges, on l’acció
humana es postula com una manera d’inscriure sentit al terra / a la Terra.477 El terra és
l’escorça terrestre activada i amb capacitat per rebre sentit: “el terra és una construcció fonamental, [...] un terra inscriptible, portador de signes, [...] format tant pel clima com per
l’acció i el llenguatge de l’home.” 478 Els mapes d’Auster postulen el món com una superfície
inscriptible a través de l’acció: la terra és “ferida” ja no per l’instrument de l’home sinó per
la seva pròpia vida.
Construcció de lloc

¤ Fig. 67: Songlines dels Aborígens Walpiri (dibuixat per Patrick Mérienne, 1991) – Eridanos (Roger Paez, 2014)

Una condició fonamental en el desenvolupament de les cultures dels homes és la conversió
del sòl en terra, terra que possibilita l’aparició del lloc entès com a entorn on l’acció humana
és significativa. Ferècides de Siros descriu la conversió del sòl en terra a través d’una imatge
poderosa: l’anacalypteria de Zeus a Chthonia. Segons l’autor presocràtic, el món pròpiament dit—és a dir el món que pot rebre l’home—es va formar quan el déu olímpic va llençar l’anacalypteria o vel matrimonial sobre el cap de la deessa del món subterrani. La llum
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celestial representada per l’ordre de l’ordit del vel va regular el sòl informe, construint així
la terra, el lloc que és el suport de la vida dels homes:
les línies i la llum del cel van articular el sòl; el treball de Zeus va servir al sòl
proporcionant-li un marc per a la seva veu. Velada o elogiada d’aquesta manera, Chthonia, que havia estat foscament partenogenètica, [...] es va convertir en
Gaia, encara abundant després del vel, però ja no emergent (parthenos)—més
aviat emergida i, en conseqüència, visible. El vel, mapa, o teixit és així doncs un
rastre de l’acte pel qual el sòl va aparèixer dins d’un marc articulat. Fins a aquest
moment, mentre que encara era oculta, sense teixir, sense ratllar, la fosca terra
havia estat (i hauria continuat estant) inexplorada i innavegable, com la mar, expansiva i absorbent. Per mitjà d’aquest ordit d’horitzontals la terra va revelar-se
com un horitzó habitable, matèria acotada en una estora.479
Aquest gest cosmogònic primigeni es recrea a cada ritualització (conscient o inconscient)
de la terra, en virtut de la qual el sòl esdevé terra, és a dir, suport per la vida humana: “En
oposició al sòl com a superfície no-ritualitzada, la terra és superfície construïda, tan a través
de l’acció física i efectiva que transforma la seva aparença (transformació fenomenològica),
com a través del ritual que en transforma l’ésser (transformació ontològica).” 480
Mentre el sòl és informe, la terra (i encara més el terra, que és terra acotada) és capaç de ser
inscrita, suporta i fonamenta l’espai dels homes.481 Moltes cultures expliquen a través de mites com el món informe va convertir-se en lloc habitable. Habitualment aquest pas essencial
implica la destrucció dels monstres primigenis i la construcció del lloc de l’home a través de
la ritualització de l’espai de la terra.482 En les cultures nòmades l’espai és sotmès a un procés
de ritualització permanent a través de recorre’l i anomenar els llocs, referint-los als seus orígens mítics i reforçant així el marc interpretatiu de cada cultura. La navegació mitjançant
mapes meddo o rebbelib dels antics habitants de les Illes Marshall, l’antic costum Apache
conegut com ‘speaking-with-names’, o els walkabouts dels Aborígens en són exemples clars.
En les cultures urbanes és molt patent l’associació de l’espai físic de la ciutat amb l’espai ritualitzat dels homes, l’espai de on la llei dels homes regeix, en oposició al desert extramurs.
La distinció topos-chôra de l’antiga Grècia, el límit legal del pomerium romà, o la taxació
dels productes a l’entrada de les ciutats europees medievals així ho demostren.483
El mapa dels songlines dels Aborígens Warlpiri del desert central Australià registra els itineraris de somni o dreaming tracks traçats pels éssers creadors i herois d’aquesta cultura
animista.484 El concepte aborigen de somni és molt complex i correspon a una barreja de
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coses: “és alhora un temps mític, una sèrie de rutes existents sobre la terra que travessen
Austràlia en una vasta teranyina, i també són els herois [...] que se suposa que han viatjat
al llarg d’aquests rutes.” 485 Els songlines marquen llargues rutes pel desert—els cèlebres
walkabouts—que els homes iniciats ressegueixen mentre canten cançons que evoquen els
esdeveniments mítics que van generar els recorreguts, alhora que conjuren realitats futures.
Al mapa dibuixat per Patrick Mérienne s’hi poden observar en minúscula noms de llocs.
En majúscula s’indiquen els temes mítics principals de cada songline, que estan grafiades
en forma de camins sobre el territori. Així, per exemple, Ngapa es refereix a ‘pluja’. Els songlines sota aquesta denominació serveixen per recrear l’origen mític de la pluja i alhora per
conjurar-la a aparèixer en un futur immediat. Es tracta d’una ritualització contínua de la
terra, d’un cicle on els mites fundacionals són recordats i actualitzats a través de l’acció dels
homes sobre la terra, acció que només es pot entendre en relació al marc cultural i narratiu
construït pels propis mites.
El mapa Eridanos és el resultat de resseguir els pendents topogràfics de l’Atenes d’avui per
tal de retrobar el cèlebre riu Erídan de l’antiguitat. L’Erídan era un rierol que naixia al
vessant del Mont Licabet i anava a morir al riu Kifissos, tot passant pel centre de la ciutat
d’Atenes. A la zona de Kerameikós, allí on la Hiera Hodos—via sacra que relligava l’Acròpolis i l’àgora d’Atenes amb Eleusis—forada la muralla de Temístocles, encara avui en dia
es pot veure clarament una doble porta: la porta sagrada que només s’obria per anar en
processó als Misteris Elèusics i la porta del riu Erídan, única penetració permanent del
recinte amurallat. Però a més de ser un petit rierol que creuava l’àgora de l’Atenes de Soló
i Pèricles, l’Erídan també és un riu mític, situat als confins boreals de l’ecumene, i tomba
del cos caigut de Faetó, el fill del Sol que va voler emular al seu pare i va acabar fulminat
per Zeus. A les seves ribes, les Helíades convertides en pollancres ploren ambre per la mort
del seu germà. Establert en un espai-temps mític, recórrer obsessivament tots els carrers
i carrerons del barri antic de l’Atenes contemporània per registrar-ne meticulosament el
pendent es converteix en una versió mediterrània de walkabout iniciàtic. El recorregut per
la ciutat actual en registra el substrat topogràfic, revelant així una possible estructura de
l’Atenes mítica, bressol de la nostra cultura. Durant cinc dies de llargues caminades rituals,
la comunicació amb els antics déus es torna una realitat palpable i molt present. Caminar
esdevé comunió.
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Elevar la mirada

¤ Fig. 68: Mètode per obtenir amb la brúixola la planta d’una ciutat (Leon Battista Alberti, Delle piacevolezze delle matematiche, 1568) – Schema Globi Terr=Aqua=Aerei (J.J.. Becher, Opuscula Chymica, 1719).

Una condició de possibilitat del mapa és la construcció d’una mirada elevada, un punt de
vista des d’on la terra apareix en el seu conjunt. La distància que genera l’elevació de la mirada és del tot necessària per la construcció d’un pla relacional que permet percebre l’home
i les seves accions en un marc general més enllà de les circumstàncies concretes. Aquest pla
relacional es transforma directament en la superfície de representació cartogràfica, el pla
de consistència tant conceptual com operatiu del mapa. L’elevació de la mirada passa per
estadis successius d’allunyament de l’ull respecte la terra: observatori, paral·laxi i mirada
còsmica. Tots tres suposen maneres molt diferents d’incardinar l’objecte cartografiat.
Als observatoris el punt de vista es genera a partir d’un punt elevat sobre el territori. La
distància visual és limitada per la òptica humana, però comença a suggerir un increment
continuat de la distància entre l’ull que observa i el món observat. Alguns espais tenen una
condició d’observatori natural, des d’ells la terra apareix amb un cert grau de cohesivitat
d’ordre tant estètic com mític, obrint el camí per veure (i eventualment projectar) allò que
hem acabat anomenant paisatge. La pròpia arquitectura s’ha erigit com gran constructora d’observatoris, des de les plataformes mesoamericanes conceptualitzades modernament
per Jørn Utzon fins l’Outlook Tower de Patrick Geddes que Iñaki Ábalos ha convertit en
tot un referent modern, com a “forma privilegiada de relacionar arquitectura, naturalesa
i tècnica.” 486 Per Ábalos, el sentit últim de l’observatori és el de transcendir els límits de la
percepció humana, superant ”els límits de l’experiència mitjançant diversos dispositius tecnològics que permeten transformar l’experiència en coneixement.” 487 Més enllà de la visió
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ampliada des d’un observatori, la paral·laxi permet inferir distàncies i posicions d’objectes
llunyans—fins i tot parcialment tapats per l’horitzó com és el cas en albiraments marins.
L’accepció més comuna de la paral·laxi és el desplaçament aparent d’un objecte a causa del
canvi del punt d’observació. Això implica que la línia de visió definida per un observador
i un objecte observat afecta l’aparença de l’objecte. Les implicacions a nivell filosòfic són
profundes, i Slavoj Žižek les ha explorades recentment en relació a l’arquitectura:
El gir filosòfic que cal afegir és que la diferència observada no és simplement ‘subjectiva’, és a dir, causada pel fet que el mateix objecte que hi ha ‘allà fora’ és vist
des de dos llocs o punts de vista diferents. És més aviat que [...] subjecte i objecte
són inherentment ‘mediats’, de manera que un canvi ‘epistemològic’ en el punt de
vista del subjecte sempre reflecteix un canvi ‘ontològic’ en l’objecte en si.488
La mirada que estableix la mediació entre subjecte i objecte, fa que tant l’un com l’altre
estiguin en permanent estat de canvi, el subjecte pel que fa al tipus de coneixement que
adquireix, i l’objecte pel que fa a la seva existència—a com és. Aquesta accepció de paral·laxi
va molt més enllà d’un simple perspectivisme subjectivista, ja que la mirada (la relació entre
observador i observat) afecta la pròpia realitat de l’objecte observat.
Finalment l’allunyament absolut entre observador i observat desemboca en la visió còsmica,
un punt de vista estrictament mental que permet una distància infinita sense pèrdua de visió.
Començant amb la visió dels déus (els Olímpics en són un cas clar), aquesta visió còsmica a
occident arriba a la projecció ortogonal que postula un punt de vista infinitament allunyat de
l’objecte que observa. I és precisament aquest tipus de projecció, d’origen xamànic i visionari,
la que s’ha erigit en el paradigma de la tècnica moderna. Malgrat el seu dèficit representatiu
respecte altres mirades a causa del seu alt grau d’abstracció, la projecció ortogonal té un enorme poder generatiu, i en el cas de l’arquitectura ha esdevingut el tipus de mirada projectiva
dominant—aquella que més s’utilitza per avançar realitats (encara) no existents. La mirada
elevada a l’infinit, un cop purgada de les seves implicacions originals de bilocacions xamàniques, viatges astrals i visions divines, esdevé paradoxalment la més instrumental, aparentment neutra i volgudament desapassionada de les mirades. Una mirada que permet treballar
amb un grau d’abstracció que promou canvis importants en la cartografia i l’arquitectura, que
esdevenen arts tecnificades. La mirada distanciada del cartògraf, caracteritzada per la posició
de l’ull a l’infinit que implica el treball en planta, té una conseqüència de gran abast: la possibilitat de veure d’un sol cop d’ull el funcionament intern d’un territori, visibilitzant radicalment les seves interioritats i posant-les totes en el mateix pla—el pla de consistència del mapa.
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El dibuix de Leon Battista Alberti que il·lustra el mètode per obtenir amb la brúixola la
planta d’una ciutat posa de manifest la necessària elevació de la mirada per construir la
projecció cartogràfica. En el cas d’Alberti, l’elevació sobre el terreny associada a l’ús d’instruments de mesura permet l’abstracció per triangulació de les característiques geomètriques de l’objecte cartografiat, en aquest cas la ciutat. Durant el Renaixement i especialment
al s. XVII, l’elevació de la mirada dóna com a resultat una progressiva matematització de
l’espai que perd immediatesa corogràfica per guanyar en abstracció i universalitat. El deseiximent progressiu de la mirada respecte la Terra és equiparable, en certa mesura, al procés
de desenganxar la mirada del terra que el bipedisme va possibilitar. En definitiva, allò que
el bipedisme dels homínids va permetre és, entre altres coses, desenvolupar una visió binocular i distanciada del pla del terra, visió que permet distingir amb claredat el cos de la resta
d’objectes exteriors—el món.
El gravat publicat el 1719 per il·lustrar les teories del físic i alquimista del s. XVII Johann
Joachim Becher és un document extraordinari, alhora mapa, ideograma i símbol. Mostra,
amb una sola imatge sintètica, la totalitat de la Terra, la seva configuració interior i la seva
situació en el cosmos. La imatge il·lustra les teories que Becher, precursor de la química
moderna, va publicar l’any 1669 sota el títol Physica subterranea. Becher entenia que la
substància és formada per tres “terres”, a les quals va donar els noms de terra pinguis, terra
mercurialis i terra lapidia.489 Aquestes terres corresponen al sofre, mercuri i sal, que al seu
torn representen els elements aire, aigua i terra respectivament. No és pas casual que els
tres elements siguin habitualment representats per Júpiter, Neptú i Plutó, la versió romana
dels tres grans déus formadors del món grec, Zeus, Posidó i Hades. Després de castrar al
pare, i amb ell posar fi a l’era dels titans, els tres Crònides mascles es van repartir el món:
Zeus domina el cel, Poisdó les aigües, i Hades el món subterrani. L’escorça de la Terra, allí
on es troben els tres mons, no és domini exclusiu de cap dels déus, i per això la història de
l’home—influïda però no determinada pels déus—és possible. El mapa/símbol presentat
mostra el planeta com una matèria viva, producte de la contínua negociació entre aquestes
tres forces: aire, aigua i terra (Zeus, Posidó i Hades). El materialisme vitalista de Becher,
capaç de penetrar els misteris de la matèria amb l’ull mental, que simultàniament mira des
de dins i des de molt amunt, es resol en aquest gravat en un gran ull sense parpella, sempre
obert—l’ull místic del Zohar: “Aquí, els dos ulls s’han convertit en un de sol [...]. Totes les
coses es nodreixen de la seva mirada canviant [...]. Si aquest ull es tanqués per un moment,
res podria existir. Per això se l’anomena ull obert, l’ull superior, l’ull vigilant, un ull que no
dorm ni capcineja, un ull que és el protector de totes les coses, de l’existència contínua de
totes les coses.” 490
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Isomorfisme mapa-territori

¤ Fig. 69: Mapa del comtat de Kent, Michigan (desconegut, 1885); ortofotografia del comtat de Kent (Google Maps, 2014) – Mapa de Berlin (desconegut, circa 1985).

L’associació molt propera entre el territori i el mapa duu a assumir un isomorfisme entre la
representació cartogràfica i el territori espacial cognitiu, fins al punt en que el mapa s’entén
com un substitut del territori.491 Aquest isomorfisme té unes implicacions profundes tant a
nivell epistemològic com pel que fa a les possibilitats d’acció sobre el territori que el mapa
permet i promou. En el moment en que la continuïtat espacial tal i com l’experimentem els
homes a la Terra s’estén al pla del mapa, no només som capaços de visualitzar i comprendre
la versió del món que el mapa presenta, sinó que el mapa permet (i de fet immediatament
suggereix) una mirada transformativa que difícilment hauria estat possible sense el mapa.
El mapa promou intervencions sobre el mapa que es tradueixen en intervencions sobre el
territori. Intervencions que mai s’haurien pogut ni pensar ni dur a terme sense la intercessió del mapa.
El comtat de Kent, format per 24 townships de l’estat de Michigan, presenta un paisatge que
és el resultat directe dels mapes de subdivisió del territori derivats de la “Northwest Ordinance” de 1787. La llei de 1787 deriva directament de la cèlebre “Land Ordinance” de 1785,
proposada originalment per Thomas Jefferson l’any 1784 com a mecanisme per regular les
polítiques d’expansió cap a l’oest dels primers governs dels EUA. El territori es va dividir
sistemàticament en unitats quadrades de sis milles de costat, anomenades townships. Cada
township es va subdividir en trenta-sis seccions d’una milla quadrada, i cada secció es podia anar subdividint fins a arribar a parcel·les urbanes. A més del seu paper colonitzador, la
retícula jeffersoniana va ser establir un protocol igualitarista d’una importància fonamental pel desenvolupament futur dels EUA, fins al punt que la dialèctica entre ordre general i
llibertat individual que caracteritza la narrativa de la democràcia americana no es podria
entendre sense ella. La “Land Ordinance” de 1785 va ser el vehicle que va permetre l’adqui249
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sició sistemàtica de terreny públics, limitant l’especulació i la llei del més fort. També va
servir de marc per la organització social del territori, dirigint indirectament la distribució
demogràfica i definint la posició de les escoles públiques—a la secció 16 de cada township.
Més de tres quartes parts de la superfície continental dels EUA han estat colonitzats a través
de la xarxa rectangular ideada per Jefferson, i en àrees com el comtat de Kent, encara avui és
ben palès l’efecte directe del mapa sobre el territori, fins al punt de ser indestriables l’un de
l’altre. Com acostuma a ser el cas, si més no en els entorns humanitzats, el mapa precedeix
el territori.
Berlin és el cas paradigmàtic de la transformació d’un territori per tal que coincideixi amb
un mapa. El mur de Berlin, que entre 1961 i 1989 va dividir físicament el centre de la ciutat,
és la construcció literal i directa d’una línia sobre un mapa. La violència que suposa implementar una estructura aliena en un entorn ja dotat d’un ordre propi s’exacerba en el cas
d’un mur divisori en una gran ciutat—malgrat que conceptualment no difereix del traçat
de fronteres seguint meridians o paral·lels, ni del traçat d’infraestructures sense tenir en
compte la configuració orogràfica del territori—pel fet que la materialitat del mur (el gruix
de la línia sobre el mapa) suposa una brutalització del teixit urbà, que ha de ser destruït per
fer lloc a l’aparentment nítida operació cartogràfica. El mapa presentat és especialment poderós pel fet que utilitza el mur com a límit de la representació cartogràfica: més enllà del
mur, Berlin (o fins i tot el món) no existeix.
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Dynamis: incorporació del vector temporal
El concepte de ‘Dynamis’ es refereix a la incorporació del vector temporal en el mapa. La
realitat canvia contínuament. A més a més, la percepció de la realitat és ella mateixa canviant. La història de la cartografia és també la història del canvi en la manera d’entendre
la realitat. Des de sempre el mapa ha hagut d’enfrontar-se amb la condició canviant de la
realitat, si bé en la modernitat i especialment a partir de la revolució de la informació, el caràcter dinàmic del món i de la nostra percepció del món ha crescut exponencialment i no ha
deixat d’accelerar-se, forçant la cartografia a encarar explícitament la qüestió del canvi. Si a
l’exacerbació del dinamisme de la realitat contemporània li afegim l’ampliació dels camps
d’aplicació del mapa, que han superat de lluny els seus antics límits disciplinars, avui en dia
ens trobem davant d’un apogeu en la incorporació de la dimensió temporal en cartografia.
Això genera un dels fronts més actius i innovadors en la pràctica i la recerca cartogràfica,
especialment quan a l’interès per reconèixer el caràcter canviant de la realitat s’hi afegeixen les capacitats de presa i gestió de dades; càlcul, modelat i simulació; conceptualització,
representació i visualització que permeten les noves tecnologies digitals. A banda de nous
formats de mapes dinàmics—que es desenvolupen en el temps com a animacions o interfícies interactives—el mapa bidimensional ha sofert avenços molt significatius a l’hora d’incorporar qualitats temporals en un format estàtic i pla com pot ser el paper o la pantalla. I
és que la complexitat i el dinamisme dels fenòmens no és reductible a la bidimensionalitat
estàtica dels mapes convencionals, però tampoc no ho és al més complex i sofisticat dels
formats interactius imaginables—la projecció no és només inevitable, sinó que és consubstancial amb la cartografia.
Malgrat que d’entrada pugui semblar que la cartografia tendeix a fixar un moment determinat, molt sovint és capaç d’incorporar el paràmetre temporal amb gran riquesa i precisió. El temps apareix en el mapa a través de tres aspectes relacionats amb la idea de canvi:
en primer lloc el moviment—canvi de lloc o de posició d’un cos o un fenomen; en segon
lloc la transformació—canvi d’un estat de la realitat a un altre de diferent; i en tercer lloc
l’acció—la manifestació d’una força que provoca un canvi en la realitat o la nostra percepció
de la realitat.
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Moviment

¤ Fig. 70: Amsterdam Real Time, en procés (Esther Polak, 2002) – Wind Map USA, March 21, 2012 04:58am
EST (www.hint.fm [Fernanda Viégas-Martin Wattenberg], 2012).

El moviment es refereix al canvi de lloc o de posició d’un cos o un fenomen, i és la manera
més directa en la qual es visualitza el vector temporal en cartografia. Hi ha moviments a
moltes escales i a moltes velocitats, que comporten temps ràpids (el flux de trànsit), i temps
lents (la morfologia urbana). A través d’operacions cartogràfiques tant a nivell de formats
(capes, animació) com de codis gràfics (valor de línia, notacions), el mapa és capaç de visualitzar el moviment i per tant permet treballar en termes dinàmics.
La obra Amsterdam Real Time d’Esther Polak proposa visualitzar els mapes mentals que
cada habitant té de la seva ciutat. Es tracta d’una instal·lació GPS realitzada per l’exposició
“Maps of Amsterdam 1866-2000” a l’Arxiu Municipal de la ciutat. Durant dos mesos del
2002 es va convidar als ciutadans d’Amsterdam a fer la seva vida habitual duent sempre
al damunt un aparell geolocalitzador GPS. Les dades de les posicions de cada participant
a cada moment s’enviaven per GPRS a una unitat central que convertia en temps real les
coordenades de moviment en traces de llum sobre un fons de pantalla negre. La codificació
gràfica es basava en un punt de llum en la posició de cada individu, més una traça generada a través de la disminució progressiva de la intensitat del punt a mesura que passava el
temps. D’aquesta manera en cada moment es podia veure, en temps real, les posicions (i els
recorreguts immediatament anteriors) de tots els participants, més el mapa parcial produït
per la seva superposició. El mapa de Polak registra exclusivament moviments reals de gent
concreta, i l’acumulació de les traces de tots els participants durant els dos mesos de durada
genera una imatge del mapa mental d’Amsterdam que revela les zones més transitades, els
espais desocupats, les ròtules urbanes i els vectors de moviment—en definitiva les traces
psicogeogràfiques que construeixen una versió tecnificada d’un mapa situacionista.
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Fernanda Viégas i Martin Wattenberg col·laboren per inventar noves maneres de pensar i
parlar sobre informació. El seu treball es basa en visualització de dades complexes, que molt
sovint incorporen el vector temporal. El projecte Wind Map és una interfície web que mostra a temps real els vents dels EUA, utilitzant una visualització anomenada “cua de cometa”,
que és simple i intuïtiva, i alhora rica, matisada i fascinant de mirar. La informació sobre
direcció i velocitat del vent prové del National Digital Forecast Database, que s’actualitza
cada hora. La simulació es desenvolupa en el temps, de manera que en un primer nivell la
incorporació del vector temporal és literal. No obstant, si prenem qualsevol moment de la
cartografia animada obtenim un mapa que recull, en una imatge fixa, la intensitat del vent,
les àrees afectades, la direcció i el sentit del moviment—a la imatge, el dia 21 de Març del
2012 a les 4:58pm EST (UTC−05:00). Així, fins i tot un sol fotograma del mapa animat és
capaç de comunicar el moviment del vent i la mobilització del temps que aquest suposa.
Transformació

¤ Fig. 71: Mississippi River Meander Belt, detall (H.N. Fisk, 1944) – Map of the Internet, November 22,
2003 (Barrett Lyon, 2003).

La transformació es refereix al canvi d’un estat de la realitat a un altre de diferent, i ha entrat a formar part del ventall de possibilitats cartogràfiques en temps relativament recents.
De transformacions n’hi ha de moltes menes, des de l’evolució fins la metamorfosi. En el
primer cas estem davant d’una sèrie de canvis graduals que en un temps llarg acaben trans253
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formant un fenòmen, mentre que en el segon cas es tracta d’un canvi ràpid que transforma
la realitat de manera sobtada. La transformació pot ser objecte de cartografia tant si ens
trobem davant d’un canvi lent com ràpid, tal i com ho demostren els mapes de Fisk i Lyon.
La cartografia geològica de la vall del Mississippi registra els canvis en el traçat de la llera
del riu al llarg del temps. Utilitzant operacions de superposició i codificació per colors, els
mapes de H.N. Fisk mostren de manera clara la transformació orogràfica de les grans planes
centrals americanes a causa dels continus canvis de curs del Mississippi, alguns tan recents
que sovint es dóna el cas que la divisió entre estats fixada a mitjan s. XIX ja no coincideix
amb l’eix del riu. El mapa geològic mostra un paisatge en transformació contínua i posa en
dubte la comprensió estàtica d’un territori en constant flux. Curiosament, els mapes de Fisk
reclamen, des d’una òptica científica, el caràcter dinàmic de la realitat física que s’evidencia
en bona part de les cartografies tribals i les mitologies dels pobles indígenes d’Amèrica que
habitaven la vall del Mississippi abans de l’arribada de l’home blanc.
Barrett Lyon va ser la primera persona capaç de generar un mapa complet d’internet.492 A
Map of the Internet, November 22, 2003, Lyon va cartografiar tota la xarxa d’internet durant
un sol dia utilitzant el motor gràfic LGL (Large Graph Layout). El procés seguit consisteix
en utilitzar el programa traceroute per relacionar totes les xarxes IPv4 de classe C entre
elles, de manera que aparegui un mapa de l’estat d’internet en un moment determinat pel
que fa a la connectivitat entre xarxes. Els 134.023 nodes que es mostren al mapa representen
totes les xarxes de classe C actives el 22 de Novembre del 2003, mentre que els vectors que
uneixen nodes representen rutes establertes pel programa traceroute, que és una eina de
diagnòstic que traça la ruta entre un host d’inici i un de destí, deixant constància dels hosts
intermitjos. Els colors indiquen l’àrea geogràfica de procedència de les xarxes: el blau fosc
correspon a Amèrica del Nord, el vermell a l’Àsia i el Pacífic, el groc a Sudamèrica i el Carib,
el verd a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, el blau clar a les adreces IP privades RFC1918, i el
blanc correspon als orígens desconeguts. A banda del codi de color, la principal decisió de
Lyon per organitzar gràficament el mapa és distribuir els nodes de manera radial seguint
una connectivitat decreixent des del centre. Sota la denominació de Opte Project, Lyon ha
anat realitzant múltiples mapes d’internet utilitzant els mateixos criteris (LGL / traceroute
o BGP), de manera que ha generat una cartografia canviant d’internet que mostra la naturalesa dinàmica de la xarxa.493 El projecte Opte de Barrett Lyon posa de manifest que el
principal interès de cartografiar una realitat en permanent estat de transformació no és
tant establir representacions fixes i immutables sinó generar protocols de representació que
posin l’accent en la diferència entre diferents estats d’una realitat en flux.
254

Dynamis: incorporació del vector temporal

Acció

¤ Fig. 72: Carte figurative des pertes successives en hommes de l’Armée Française dans la campagne de
Russie 1812-1813 (Charles Joseph Minard, 1869) – Citi Bike Rebalancing Study, detall (Spatial Information
Design Lab [Laura Kurgan], 2014).

L’acció es refereix, en general, a l’ efecte produït per l’actuació d’una cosa sobre una altra. De
manera més acotada, l’acció és una manifestació de la voluntat humana o un moviment del
cos que expressa una intenció. Segons aquesta accepció, acció implica agència humana—
s’entén com el resultat d’una relació performativa de l’home respecte el seu entorn físic.
L’agència humana manifestada a través de l’acció provoca un canvi en la realitat o la nostra
percepció de la realitat. D’aquesta manera, la incorporació del vector temporal en el mapa
resta indissolublement lligat a la traça d’un gest o d’un esdeveniment que ens refereix a la
presència humana sobre la terra.
El mapa de Charles Joseph Minard és un exemple extraordinari i ben conegut de la capacitat del mapa per condensar informacions de tipus molt diferents en un marc cohesiu, fàcilment llegible i que permet extreure tota mena de conclusions a priori inesperades. És capaç
de registrar temps, densitats, trajectòries, temperatures i accidents en un format bidimensional i amb una imatge única. El vector temporal és present en tot el mapa: en primer lloc
defineix el primer nivell de narrativa—la campanya de Rússia de 1812-1813. En segon lloc
emmarca les micro-narratives de caràcter dramàtic de la campanya napoleònica, com ara
els 30.000 soldats desertors que s’incorporen a la columna de 20.000 soldats que retornen de
Moscou sense haver pogut lluitar, només per morir al cap d’uns dies intentant creuar el riu
Berezina, on el dia 28 de novembre 22.000 soldats van ofegar-se o van perir congelats a una
temperatura de -20° Réaumur (-25°C). Malgrat el seu format espartà i la seva aproximació
aparentment desapassionada al drama del conflicte bèlic, el mapa de Minard mobilitza tant
el temps cronològic com el temps vivencial.
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El Citi Bike Rebalancing Study és un treball característic del Spatial Information Design
Lab de la GSAPP de la universitat de Columbia, dirigit per Laura Kurgan. Kurgan s’ha
convertit en una de les veus més valorades en el món de la cartografia avançada i la visualització d’informació espacial. Bona part dels seus treballs busquen incloure informació
temporal en els nous formats cartogràfics. La realitat contemporània que Kurgan i el SIDL
pretenen descriure té una component temporal fonamental, i per tant és imprescindible
incorporar-la en els mapes que la visualitzen de manera concreta. El Citi Bike Rebalancing
Study és un mapa animat que mostra, en intervals d’una hora, la distribució del desequilibri entre àrees d’origen (en blau) i àrees de destí (en vermell). Aquesta lectura dinàmica de
la realitat novaiorquesa permet revelar complexos patrons d’ús de la ciutat i per tant dóna
eines per intervenir-hi. El més interessant en el marc que ens ocupa és que aquests patrons
són variables en el temps (tant en el cicle diari com en el cicle estacional), de manera que la
cartografia dinàmica permet accedir a un nivell de coneixement de l’ús de l’espai al llarg del
temps i evita visions sobresimplificadores dels fenòmens cartografiats.
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Llacuna: activacions cartogràfiques de l’espai buit
El concepte de ‘Llacuna’ es refereix a les diverses maneres en les quals els mapes són capaços
de reconèixer i posar en valor el buit. Utilitzem el terme ‘lacunar’ per referir-nos a “incomplet, que mostra llacunes”—així, un mapa lacunar és un mapa incomplet, o més ben dit,
un mapa que assumeix la seva incompleció com a part integrant de la seva capacitat epistemològica.494 Així doncs, aquest capítol tracta sobre l’activació cartogràfica de l’espai buit,
buit entès com a paràmetre actiu en si mateix i que, per tant, no necessita ser emplenat per
tal de ser tractat com a objecte de coneixement.495 Cal aclarir que al llarg del capítol parlem
de ‘buit’ i de ‘espai buit’ en un sentit comú. No es tracta del buit de la filosofia o del de la
física, sinó del buit com a espai no ocupat entre objectes del món. No és el no-res, sinó la
desocupació el que caracteritza al buit que aquí es tracta. A través d’una sèrie d’exemples,
acotarem algunes de les maneres en què les pràctiques cartogràfiques informen la nostra
comprensió de l’espai buit.
En un dels seus articles, Harley desenvolupa la noció del “silenci en els mapes”.496 La idea
bàsica d’aquest concepte és que allò que el mapa no diu s’inscriu en el missatge que el mapa
trasllada amb igual pes que allò que el mapa efectivament descriu. De vegades els buits del
mapa responen al desconeixement, però sovint articulen cosmovisions.
Davant de la voluntat de construir l’espai buit com a objecte de coneixement a partir de la
lògica cartogràfica, hi ha almenys dues opcions rellevants: poblar l’espai convertint-lo en
un camp de valors processables o bé activar la vacuïtat en si. En el primer cas ens trobem
davant del repte de cartografiar aspectes concrets de l’espai que permetin entendre l’espai
buit com a ple. En funció dels paràmetres escollits, obrirem unes o altres possibilitats de
transformació de l’entorn. En el segon cas ens trobem davant del repte d’activar la condició de buit precisament com a motor d’ampliació de la nostra comprensió del món, sense
necessitat d’emplenar l’espai per comprendre’l. Si bé és evident que el tipus de coneixement
potencialment generat per aquestes dues opcions té caràcters molt diferents, creiem que
ambdues són objectes d’investigació rellevants. De fet, les dues actituds no són només vàlides, sinó necessàries, ja que aporten resultats de tipus diferents i no reductibles entre si.
Els mapes lacunars que segueixen són exemples concrets de l’activació del buit en el mapa.
La qualitat lacunar del mapa respon a interessos molt diversos que van des de la reflexió
sobre la impossibilitat de cartografiar un objecte o condició concreta fins a la visualització
relativa d’allò desconegut. Proposem cinc pols interpretatius per analitzar l’ús del buit en
la cartografia: mapa trivial, mapa absurd, mapa d’allò no cartografiable, mapa paradoxal
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i mapa del desconegut. Aquests pols pretenen identificar alguns dels modes a través dels
quals els mapes són capaços d’enfrontar-se al buit de manera conscient i no com a simple
omissió. En primer lloc, el mapa trivial activa el buit de contingut, remet a la lògica bàsica
del mapa convencional caracteritzat com a mecanisme regulador que imposa les tres característiques de l’espai modern: homogeneïtat, fragmentació i jerarquització. El mapa absurd
obstrueix el sentit dominant de l’espai, forçant un buit de significat que permet generar
significants flotants no recuperables des d’una posició única d’autoritat. El mapa d’allò no
cartografiable activa els buits de la disciplina cartogràfica pròpiament dita com a límits que
s’han de superar per ajustar el camp d’allò que és possible cartografiar. El mapa paradoxal
porta al límit l’operació cartogràfica de manera que, en negar la distància entre el mapa i
el territori, anul·la el buit representacional implícit en la projecció, un buit necessari per a
l’operació de cartografiar. Finalment, el mapa del desconegut activa el buit estructurant-lo
com a lloc de coneixement: l’operació cartogràfica assenyala posicions de coneixement futur malgrat que les determinacions específiques encara estiguin per descobrir.
Els exemples presentats sota aquestes cinc tipologies de mapes lacunars són diferents
maneres de cartografiar el buit que articulen una actitud crítica respecte els propis processos cartogràfics i els usos als que es poden veure sotmesos. Conscients de la necessitat
de superar una concepció de l’espai entès com a mera desocupació, des de la cartografia
trobem, tal i com hem apuntant anteriorment, almenys dues actituds vàlides: d’una banda,
desenvolupar maneres de cartografiar els paràmetres que poblen i omplen l’espai i, de l’altra, cartografiar des de la assumpció del valor intrínsec del buit. Els mapes lacunars treballen des de la segona aproximació. Són casos, sovint extrems, que ajuden a aclarir diferents
modes d’activació cartogràfica del buit com a paràmetre actiu en si mateix. En els mapes
lacunars el buit s’activa com a valor sense (sobre) determinar-lo, sense haver-lo de reduir
a paràmetres quantificables. Aquest buit pot referir-se a un dèficit d’informació específica,
a una manca de conceptualització d’un paràmetre qualsevol, a una obstrucció voluntària
de les cadenes significants o a una reducció al límit de la pròpia operació cartogràfica. En
qualsevol cas, els buits que activen els mapes lacunars no tenen una traducció directa en el
món; es tracta de buits a la (re)presentació de la realitat que construïm a través del mapa.
No obstant això, per la seva càrrega narrativa i conceptual, tenen una influència notable en
les pràctiques que transformen el món. Els exemples presentats en aquest capítol pretenen
mostrar com certes cartografies construeixen la realitat de manera concreta i orientada a
partir de l’activació del buit, enriquint el diàleg permanent entre realitat i representació per
tal d’obrir nous camps de transformació del real.
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Mapa trivial

¤ Fig. 73: The Bellman’s Blank Ocean Chart, The Hunting of the Snark (Lewis Carroll, 1876) - Map of Itself
(Art and Language, 1967).

El mapa trivial és aquell que, malgrat que formalment sigui un mapa, és inútil en tant que
no aporta cap informació que no sigui autoreferencial. El mapa trivial posa de manifest els
límits de la cartografia reduint el problema cartogràfic concret a zero. Aquest gest fa aflorar les condicions bàsiques del mapa com a document i de la cartografia com a tècnica de
poder-saber. Aquests mapes funcionen seguint la lògica de la solució trivial de qualsevol
sistema homogeni d’equacions lineals obtingut assignant el valor zero a totes les variables:
es tracta d’una solució correcta però inútil. De la mateixa manera, determinats mapes juguen amb una reducció de la complexitat de l’objecte de cartografia de manera que el mapa
es converteix en una simple tautologia.
Un exemple cèlebre de mapa trivial és el mapa buit que Lewis Carroll descriu i dibuixa a The
Hunting of the Snark. Encara que sembli paradoxal, es tracta d’un dels mapes més densos
de la història, ja que a causa del seu despullament gairebé total posa de manifest d’una manera exemplar l’especificitat cartogràfica. Formalment no hi ha cap dubte que es tracta d’un
mapa, ja que ens trobem davant d’una representació de la realitat dotada d’escala, marc,
selecció i codificació. 497 Ara bé, el sentit d’aquest mapa dins de la narració de Carroll és com
a mínim doble: per una banda, la tripulació l’interpreta com un mapa perfecte, en tant que
elimina totes les convencions que podrien entorpir el viatge de descobriment a través d’allò
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desconegut que representa l’oceà; d’altra banda, planeja la sospita que el mapa mostra abans
de res la inadequació i la inutilitat del capità que no veu en la vasta extensió de la mar cap
tipus de signe recognoscible que li permeti orientar-se per navegar i arribar al destí desitjat:
la caça del Snark . El mapa blanc de Carroll constitueix una brillant demostració del caràcter problemàtic de tota cartografia.
D’altra banda, el Map of Itself de Terry Atkinson i Michael Baldwin és un clar exercici
de tautologia autoreferencial. La tautologia és una proposició necessàriament certa que no
aporta cap informació més enllà de la seva certesa. El Map of Itself no comunica res que no
sigui el seu propi funcionament com a mapa: és un simple marc de referència sense contingut concret. Si en el cas de Carroll l’entorn cultural en què s’emmarcava el mapa buit era el
nonsense anglès com a alternativa irònica i vàlvula d’escapament de la rigidesa victoriana
i, d’una forma més general, de les societats industrials europees de finals del s. XIX , en el
cas de Art and Language cal entendre el gest d’autoreferencialitat en el context de l’art conceptual.498
Mapa absurd

¤ Fig. 74: Map to not indicate... (Art and Language, 1967) – A i B camina una altra UAB (A i B [Roger Paez,
N. Aparicio, D. Baró, G. Cuartero, I. Solano], 2009).

El mapa absurd planteja una cartografia poc raonable que frega l’estupidesa; absurd prové
de l’arrel llatina surdus, ‘sord’, que s’associava a l’estupidesa. No obstant això, la poca raonabilitat pot plantejar-se en termes d’insubmissió a les convencions i les narratives dominants. En aquest sentit, l’absurd es diferencia de l’ insensat perquè sempre amaga un discurs
crític respecte al pensament i el comportament que la societat en general considera seriosos.
El Map to Not Indicate... representa parcialment la realitat, mentre que el seu títol fa referència explícita a allò que no representa, posant l’accent en allò que el mapa no fa. Aquest gest
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absurd posa en relleu el fet que tot mapa és incomplet, ja que en mostrar únicament alguns
aspectes de la realitat deixa de mostrar tota la resta. El joc entre el grafisme del mapa i el seu
títol posa de manifest una inversió entre el que es fa—indicar on són Iowa i Kentucky—i el
que es diu que es fa: no indicar la resta del que estaria delimitat pel camp del mapa. L’absurditat del mapa prossegueix en la llarga llista que constitueix el títol complet del mapa, on
figuren entitats no reductibles a una única lògica classificatòria. D’una banda trobem tant
noms d’estats (divisió política) com noms de formacions naturals (llacs i badies); per una
altra, fins i tot dins de la lògica política trobem elements de categories diverses (com Canadà
i Ontario, quan Ontario forma part del Canadà). És especialment interessant la presència d’
‘Eastern Borders of North Dakota’ en el títol, ja que fa parar esment en el quadre que limita
el camp d’allò (no) cartografiat.
El mapa A i B camina una altra UAB, encarregat pels comissaris de l’exposició Arquitectures sense lloc (1968-2008),499 és un document que fixa i fa comunicable una acció absurda
que va consistir en intentar caminar per un lloc concret seguint el mapa d’un altre lloc.
En aquest cas no ens trobem en un desplaçament espacial—com seria el cèlebre cas referit
per Guy Debord—,500 sinó que es planteja un desplaçament temporal. Es tracta d’un mapa
que mostra, per sobre de tot, la fricció generada entre la realitat construïda d’un lloc i la
realitat mítica que s’utilitza com a guia per a l’acció. El procés va consistir a intentar seguir
mitjançant GPS les coordenades que corresponen a un projecte arquitectònic no realitzat
per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en la seva localització geogràfica exacta.
Tenint en compte que els terrenys estan ocupats pels edificis que componen l’actual UAB, la
impossibilitat de seguir la traça del projecte no realitzat evidencia la fricció entre la realitat
actual i una realitat que no va arribar a ser. Aquest gest absurd reclama, a través del mapa,
el projecte arquitectònic com una realitat-altra i com a lloc habitable.
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Mapa d’allò no cartografiable

¤ Fig. 75: Map of Paradise, Hereford Mappa Mundi (Richard of Haldingham and Lafford, c.1285) – Mono
Lake Nonsite (Robert Smithson, 1968).

Intentar cartografiar el que no és representable és una manera d’ampliar el camp de la
cartografia i, al seu torn, una manera de marcar els seus límits actuals—límits que, d’altra
banda, sempre són contingents i subjectes a canvi. Dues tendències poden impulsar aquest
treball: la constructiva i la negativa. Des d’una perspectiva constructiva, es pretén donar
legitimitat a un determinat objecte, lloc o esdeveniment que articula una visió particular
del món al situar-lo al mapa. Des d’una perspectiva negativa, es pretén negar la validesa o
pertinència de la pròpia operació cartogràfica.
Un exemple de la perspectiva constructiva l’aporta el cas del Hereford Mappa Mundi, que
pretén donar una visió del món d’acord amb les escriptures sagrades del Cristianisme. Un
dels recursos utilitzats per aconseguir fonamentar la cosmogonia judeocristiana consisteix
a situar el Paradís dins del mapa que representa el món físic conegut. El Paradís se situa al
límit oriental del món, en la línia que uneix Jerusalem (el centre del món), Babilònia, els
rius Eufrates, Tigris i Indus i el delta del Ganges. Malgrat el seu caràcter inaccessible, que es
posa en evidència en estar representat com una illa envoltada d’un mur dotat d’una porta
tancada i d’un cercle de foc, el Paradís s’entén en continuïtat amb les ciutats, muntanyes
i rius del món conegut. Amb aquesta operació cartogràfica es reforça la “objectivitat” del
Paradís i el mite bíblic guanya posicions com narrativa dominant.
Un exemple de la perspectiva negativa seria el cas del Mono Lake Nonsite de Robert Smithson, operació que consisteix a fer desaparèixer el mapa justament allà on aquest es fixa i es
focalitza. La idea de ‘no lloc’ segons l’autor és “un mapa que et portarà a algun lloc, però
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que en arribar-hi no sabràs ben bé on et trobes. En certa manera, el no-lloc és el centre del
sistema, i el lloc pròpiament dit és la franja o la vora.” 501 El mapa genera un doble moviment: d’una banda situa i d’altra banda esborra. No ens trobem, doncs, davant d’un cas de
mapa absurd o trivial, sinó més aviat davant d’un mapa que s’auto-obstrueix en designar
un lloc concret com a espai impossible de cartografiar i alhora no nega la possibilitat de
cartografiar aquest gest negatiu. Segons Marie-Ange Brayer, aquest mapa “no és un anàleg
del territori sinó una involució de l’espai de la representació en si. Aquesta torsió involutiva
del mapa és, per descomptat, una manera d’ensorrar el seu espai representacional.” 502
Mapa paradoxal

¤ Fig. 76: A Map of the Country, on the Scale of a Mile to the Mile, Sylvie et Bruno concluded (Lewis Carroll, 1893) - Del rigor en la ciencia (Jorge Luis Borges, 1946).

A l’anul·lar l’espai entre el mapa i el territori, el mapa paradoxal a escala 1: 1 planteja problemes d’ordre general respecte el paper que exerceix la cartografia com a sistema de representació de la realitat. De fet marca un límit de l’àmbit cartogràfic: la realitat no és al mapa.
Els mapes de Lewis Carroll i Jorge Luis Borges posen de manifest la paradoxa del mapa que
coincideix amb la realitat. A partir dels portolans mediterranis del s. XIV, el mapa occidental s’ha desenvolupat majoritàriament com a sistema de descripció de l’espai físic basat en la
correlació lineal de distàncies entre el mapa i la realitat, entenent l’escala en un sentit mètric
convencional. L’obsessió per representar la realitat amb una fidelitat cada vegada més gran
es tradueix en una aproximació de l’escala de representació a l’escala de l’objecte representat. Aquest desig de fidelitat està fortament arrelat a la visió moderna occidental de la
cognoscibilitat objectiva del món físic. Exacerbant aquesta tendència fins a límits extrems,
els mapes paradoxals posen de manifest la impossibilitat d’un coneixement immediat (en el
263

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

sentit de no mediat) del món. El mapa sempre parteix d’una projecció i d’una selecció de la
realitat i, per tant, construeix una visió orientada de tot el cognoscible en un entorn determinat. El mapa no és la realitat; en tot cas la construeix de manera concreta.
Mapa del desconegut

¤ Fig. 77: Tabula Terrae Novae, Claudi Ptolemeu (ed. Laurent Fries, 1513) – Catalan Manhattan (A i B
[Roger Paez, Juan Azulay], 2000).

Un últim tipus d’activació del buit al mapa s’articula al voltant del concepte d’allò que és
desconegut en tant que ‘encara-no-conegut’, exemplificat en la idea de terra incognita. En
aquest cas, el mapa es converteix en una matriu constructora de posicions de sentit. De la
mateixa manera que la taula periòdica dels elements de Mendeléiev va construir les posicions d’elements encara desconeguts l’any 1869, el mapa situa allò desconegut, allò que encara
no té nom ni determinació concreta, però que ja es postula com a objecte de coneixement.
L’edició de Laurent Fries del mapa del món de Ptolomeu posa de manifest l’ús del mapa
com a sistema de construcció de sentit. En primer terme, i de manera molt evident, s’anomena el desconegut com a Terra Incognita, assimilant aquesta nomenclatura en tipografia i
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en importància gràfica a les grans parts del món conegut: Ispanie Pars, Africe sive Ethiopie
Pars, Oceanus Occidentalis. En segon terme, el sistema de coordenades permet situar geogràficament allò que encara no és conegut directament. Es representen les latituds, els tròpics i l’equador i es coneixien les longituds, que en aquest mapa no apareixen per tractar-se
d’un detall del mapamundi complet—altres edicions, com el Ptolemaei typus (Ruscello,
1561), mostren amb claredat la xarxa de latituds i longituds que quadricula i ordena tant el
món conegut com el món encara no conegut.
Catalan Manhattan mostra una cara irònica i lleugerament sinistra del mapa del desconegut. A la primavera de l’any 2000 es va enviar una carta amb un mapa a tots els habitants
de Manhattan amb el cognom Català, o les seves versions Catalán, Catalan, Catalana, Catalane o Catalano. Aquest mapa mostra el contorn de l’illa de Manhattan, el perímetre de
Central Park, i 45 punts que indiquen les localitzacions dels 45 “catalans” de Manhattan.
El punt que indica la direcció concreta on s’envia cada carta està subratllat i porta una nota
escrita a mà que resa: “you are here” (ets aquí). El receptor de la carta, desconeixedor de la
raó per la qual se li envia, es troba amb un mapa que singularitza 45 punts de la ciutat, un
dels quals és casa seva. Necessàriament ha de preguntar qui són els altres punts i que tenen
en comú.
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Fuga: més enllà de representacions hegemòniques
El concepte de ‘Fuga’ es refereix a la qualitat proliferant del mapa que l’empeny a anar més
enllà dels modes de representació dominants. La cartografia també és una forma de pensament crític de tipus gràfic, i un dels seus objectius és ampliar l’esfera d’allò imaginable i
d’allò pensable:
el mapa és un dispositiu que presenta una nova dimensió, un altre grau de realitat dins del camp de visió. [...] Un mapa és una ampliació tècnica i artificial del
camp visible, és una ampliació d’allò que pot ser pensat i d’allò que pot ser dit.503
De forma conscient o bé forçats per la impossibilitat de fer servir els protocols i els imaginaris hegemònics en un cert moment històric per resoldre la cartografia d’una realitat
específica, els mapes sovint han hagut d’inventar-se noves aproximacions a la realitat. A
voltes els mapes pretenen controlar una realitat sempre esmunyedissa, mentre que a voltes
la cartografia s’utilitza—tant conscientment com inconscient—com a mecanisme problematitzador sobre la impossibilitat d’aquest control.
Tot mapa desplega, en major o menor mesura, una tensió dialògica entre voluntat de control i pulsió de fuga—el mapa estria l’espai i l’allisa simultàniament. Com a mecanisme
territorialitzador organitza i formata, mentre que com a agent desterritorialitzador, connecta i multiplica. Fins i tot els mapes generats des de l’òptica més reaccionària possible són
capaços de permetre lectures obertes i d’evocar nous mons. Quan els mapes es plantegen
directament en termes exploratoris i fugint dels sistemes de representació per defecte, acostumen a donar resultats sorprenents i amb una gran capacitat per a ampliar l’esfera del real.
Quan parlem de fuga, per tant, ens referim a la capacitat cartogràfica d’anar més enllà de
representacions hegemòniques, amb el risc implícit d’arribar a posicions irrecuperables des
d’un marc cultural concret, però no pas per això mancades d’una gran càrrega conceptual
i d’una força primària excepcional.
Els mapes presentats articulen quatre tipus de fuga: la lògica negativa o de destrucció de la
posició d’autoritat del mapa; la obstrucció del sentit habitual o convencional del mapa, que
provoca la subversió del seu missatge o de la pròpia lògica cartogràfica; el desplaçament de
l’objecte que el mapa cartografia, fugint de l’esfera espacial i obrint-se a altres aspectes de
la realitat; o bé l’obertura a l’abisme dels límits cartogràfics dins de l’esfera espacial, duent
el mapa a territoris desconeguts i en general a experiments fallits, que això no obstant contribueixen a l’ampliació i la redefinició constant de l’àmbit de la cartografia i d’allò que pot
fer un mapa.
266

Fuga: més enllà de representacions hegemòniques

Destrucció de l’autoritat del mapa

¤ Fig. 78: Carte surréaliste du monde (atribuït a Paul Éluard, 1929) – L’Archipel de Palestine orientale, detall (Julien Boussac, 2009).

Una de les maneres més immediates de fugir de les representacions hegemòniques de la
realitat és enfrontar-se directament amb el valor de la cartografia en si, problematitzant el
mapa com a pràctica sospitosa de reduir la complexitat del món a paràmetres recuperables
des de l’aparell estatal-militar del poder establert. Alguns mapes treballen destruint la posició d’autoritat del mapa com a mecanisme d’accés a la realitat, mobilitzant una lògica negativa que utilitza els codis i llocs comuns de la cartografia per fer-ne evident el seu caràcter
problemàtic. Bona part del primer map art es basa en aquest tipus d’aproximació, que busca
sobretot reflexionar sobre els límits de la cartografia i posa en dubte el mapa com a mode
objectiu i universalment vàlid d’accés a la realitat.
El mapa surrealista del món de 1929, atribuït a Paul Éluard, és tot un manifest cartogràfic
contra la cartografia. Éluard utilitza els codis gràfics comuns als planisferis per representar
el món de manera diferent a la habitual. Precisament pel fet d’acceptar el format i el codi de
la cartografia positivista dominant, el resultat es llegeix com una crítica destructiva a la posició d’autoritat que és atorgada al mapa convencional. Però a més de desfonamentar l’autoritas de la cartografia, el mapa d’Éluard introdueix claríssims judicis de valor sobre aquells
camps en els quals se suposa que la cartografia positivista té autoritat disciplinar, com per
exemple l’equivalència dimensional entre el mapa i la realitat representada. Jugant amb la
nostra expectativa d’una representació coherent pel que fa a les mides relatives entre les
masses de la Terra, Éluard positiva el gest destructiu inicial tot introduint noves narratives
d’ordre geopolític que busquen posar en dubte l’hegemonia de l’occident capitalista i colonial que ha donat lloc a la cartografia dominant. En concret, les grans potències occidentals
són mutilades: els EUA desapareixen completament del mapa, Europa es redueix a Alemanya i Àustria-Hongria, mentre que de França només en resta París. Rússia, representant del
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bloc socialista, agafa una dimensió considerable i ocupa més de quinze Àfriques. L’Illa de
Pasqua, l’arxipèlag Bismarck, o la Tierra del Fuego, llocs marginals i de poca importància
respecte els criteris geopolítics vigents l’any 1929, són expandits fins a assolir una dimensió
significativa. Exacerbant les deformacions en les projeccions cilíndriques comuns a l’època
que engrandeixen aparentment els territoris situats prop dels pols, Éluard amplia fins a un
tamany grotesc Alaska i Groenlàndia. L’equador, línia imaginària que apel·la a una lògica de
matematització del món i de reducció de les dimensions de la realitat a la simple extensió,
pren vida pròpia i es posa a ballar—aquest equador sinuós és, possiblement, l’exemple més
patent del gest destructiu d’Éluard.
El mapa de Julien Boussac L’Archipel de Palestine orientale, va aparèixer a l’atles geopolític
titulat L’Atlas: Un monde à l’envers, publicat l’any 2009 pel diari Le Monde Diplomatique.
El mapa pren com a punt de partida informació pública extreta de la OCHA (Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs) de les Nacions Unides. Basat en els codis de cartografia física convencionals, el mapa de Boussac substitueix els territoris de Cisjordània sota
control israelià per masses d’aigua, de manera que posa en evidencia la fragmentació de
Palestina oriental. Els territoris autònoms palestins es llegeixen com a illes envoltades pel
Mar d’Israel i l’Oceà Jordà, els assentaments israelians apareixen com a bancs de sorra que
dificulten la navegació entre illes, i les vies de comunicació entre àrees sota control palestí es
grafien com a rutes marítimes. Els diferents graus d’autonomia política de Cisjordània són
recodificats utilitzant criteris de geografia física, de manera que límits polítics sovint immaterials esdevénen límits físics com ara costes: el trencaclosques d’enclavaments legals es
converteix en territori geogràfic. El mapa de Boussac s’allunya de les representacions hegemòniques recuperant els codis convencionals per altres usos. Boussac parteix d’una lògica
negativa basada en la utilització dels codis interns del sistema de representació cartogràfica
hegemònic per tal d’assolir una visió renovada de la realitat. A diferència d’Éluard, Boussac no nega de soca-rel la validesa de l’aproximació cartogràfica a la realitat, però en un
gest equiparable al détournement situacionista, utilitza els mitjans expressius i els formats
comunicatius de la cultura hegemònica per capgirar-los i dirigir-los en contra del discurs
dominant.
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Obstrucció del sentit convencional

¤ Fig. 79: Comparació del Món Natural contra el Món Espiritual en Relació amb l’Església i l’Esperit (Opicinus de Canistris, 1334-1338) – WTC Memorial Model, vistes lateral i frontal (Karin Schaefer, 2003).

Un altre manera de fugir de les representacions hegemòniques en cartografia passa per
obstruir el sentit habitual o convencional del mapa, provocant així la subversió del seu missatge o de la pròpia lògica cartogràfica. Els instruments i les tècniques cartogràfiques poden
utilitzar-se tant per simplificar la visió de la realitat com per complicar-la. Si prenem el concepte de complicar en el sentit d’elaborar o refinar un pensament, una obra, o la pròpia subjectivitat a través de successius plecs sobre si mateix, en el sentit apuntat per Deleuze en els
seus estudis sobre Leibniz i Foucault, podem concloure que el mapa estableix una topologia
que permet pensar creativament sobre la producció de noves formes de relació entre món
i subjecte.504 El plec obstrueix la diferència entre interioritat (subjecte) i exterioritat (món),
de manera que la topologia cartogràfica és capaç de generar noves subjectivitats en funció
de com es “complica” la representació del món, i simultàniament és capaç d’articular nous
móns en funció dels punts de vista de les subjectivitats generades.
El mapa d’ Opicinus de Canistris és un cas singular de l’estratègia de plegar el mapa sobre si mateix, obstruint el sentit convencional de la cartografia alhora que inaugurant-ne
sentits nous. Opicinus de Canistris fou un escriptor, cartògraf i místic nascut a Pavia l’any
1296. Entre 1329 i l’any de la seva mort es va instal·lar a la cort del Papa d’Avinyó, on va
produir una sèrie de mapes fantàstics utilitzant els perfils geogràfics de la Mediterrània
per a documentar informació autobiogràfica i visions de caràcter teològic i escatològic.505
La morfologia territorial europea i nord-africana és mobilitzada per a articular un discurs
molt diferent del de la representació geogràfica, la orientació o la navegació que serien els
seus sentits convencionals. Les masses continentals són antropomorfitzades de manera que
qualsevol punt del mapa sempre es llegeix respecte dues claus interpretatives: la localització
geogràfica i la narrativa teològica. Així, per exemple, el punt del mapa que respresentaria
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Venècia segons una lectura convencional, correspon a la zona genital de les dues figures
d’Europa, seguint la (falsa) etimologia popular que relaciona la ciutat de Venècia amb Venus i les malaties venères—posant de manifest l’aversió que sentia la cort d’Avinyó per la
Sereníssima, aliada del Papa de Roma. Aprofitant l’antorpomorfització de la geografia, el
mapa de Opicinus de Canistris introdueix una curiosa inversió de fons-figura, de manera
que la conca mediterrània apareix representada dues vegades, per bé que amb significacions ben diferents: a la dreta representa l’espai de misericòrdia que separa l’Església (Europa
com a dona jove) de l’Esperit (Àfrica com a monja vella), metre que a l’esquerra representa
una figura masculina barbuda i nua que separa el Món Natural (Europa com a home nu)
del Món Espiritual (Àfrica com a monjo amb hàbit).
L’artista Karin Schaefer va saber expressar amb gran sensiblitat i alhora amb gran precisió
la tragèdia de l’atemptat contra el World Trade Center de Nova York. La seva obra WTC
Memorial Model consisteix en vint-i-una capes de plexiglàs transparent on hi ha traçades
les rutes que van seguir les vícitmes de l’atemptat per anar des de casa seva fins al WTC, el
fatídic matí de l’ 11 de setembre del 2001. Les rutes estan traçades sempre a la mateixa escala
i amb el WTC al mig, de manera que vistes de cara mostren una estructura radial de camins que convergeixen—fatalment—en un sol punt. Apel·lar a la gèlida precisió de la cartografia per enfrontar un tema amb tanta càrrega emocional no és pas evident, però Schaefer
utilitza l’abstracció cartogràfica al seu favor, aconseguint una imatge poderosa que parla
alhora de les vides privades dels individus i de l’esdeveniment trasbalsador que va convertir
aquests ciutadans anònims en víctimes objecte d’aflicció pública. Schaefer obstrueix el sentit convencional del mapa per construir una mena de cartografia de la inevitabilitat—desfilant un a un els camins seguits per les 2996 víctimes del WTC, el ground zero apareix com
a conclusió inescapable i la seva significació es veu enaltida. Schaefer utilitza el mapa de
manera retroactiva com un mecanisme de gestió del dolor tant dels familiars de les víctimes
com de tot el col·lectiu: “A través de traçar les rutes de cada persona que va anar a treballar
al WTC [aquell 11 de setembre], la peça explora l’organisme—abans viu—de la seva connexió col·lectiva amb el lloc, i n’ofereix testimoniatge.” 506 Aquest mapa permet donar un cert
sense of closure al trauma col·lectiu provocat pel 9/11 ja que, mal sigui de manera pírrica,
ajuda a entendre un esdeveniment que va suposar un xoc emocional enorme sobretot per la
impossibilitat de representar-se’l. Schaefer escull el format de mapa per produir una imatge
d’un esdeveniment que per la seva enormitat no accepta imatges iconogràfiques. El mapa,
en canvi, aconsegueix produir una imatge amb profundes ressonàncies simbòliques.
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Desplaçament de l’objecte de cartografia

¤ Fig. 80: Carte de Tendre (Madeleine de Scudéry-François Chauveau, 1654) – Topologia general del pensament segons Foucault (Gilles Deleuze, 1986).

Ampliar l’àmbit del mapa fugint de les representacions dominants passa també per desplaçar l’objecte que el mapa cartografia, abandonant la predominància de l’esfera geogràfica i obrint-se a altres aspectes de la realitat. Per desplaçar l’objecte de cartografia, tant és
possible cartografiar l’entorn des de paràmetres no habituals com utilitzar l’espacialitat del
mapa per tractar realitats no espacials. Els dos casos presentats corresponen a la segona
aproximació, ja que es tracta de mapes que desplacen el tradicional objecte físico-geogràfic
per un objecte psíquic—en el cas de Scudéry les emocions sentimentals, en el cas de Deleuze
el procés de subjectivació. Ambdós casos demostren la capacitat del format cartogràfic per
superar l’àmbit geogràfic i convertir-se, en un sentit no pas metafòric sinó directe i instrumental, en veritables eines de pensament.
La Carte de Tendreés, possiblement, el primer dels mapes que cartografien l’esfera psíquica.
Dibuixat per François Chaveau l’any 1654 per il·lustrar la novel·la de Madeleine de Scudéry
Clélie, historire romaine, la Carte de Tendre inicia un interessant sub-gènere de mapes, sovint anònims, que es basa en aplicar mètodes, formats i tècniques de la cartografia física
tradicional per tal d’acotar terrenys emocionals. La influència d’aquest mapa ha estat molt
important, i és especialment significativa l’admiració que va provocar entre els situacionistes, que van publicar-la en referència a la teoria de la deriva dins del text “L’urbanisme
unitaire à la fin des années 50”,507 ja que veien en aquest mapa sentimental una “possibilitat de cartografiar estats de la consciència i dels sentiments durant la deriva”.508 Dos anys
abans Guy Debord anomena el primer dels seus mapes psicogeogràfics de París Discours
sur les passions de l’amour, en referència directa a la Carte de Tendre. Els mapes proliferants
de Debord aprofundeixen en la línia oberta per Madeleine de Scudéry, que construeix un
mapa que “reformula la noció que els mapes de transmeten una forma objectiva de conei271
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xement absolut i complet mitjançant la creació del seu propi mapa que multiplica en lloc de
reduir el camp de significat.” 509 Però el caràcter proliferant d’aquest mapa i la suggerència
d’accedir a comprendre el paisatge psíquic a través d’una cartografia no és el seu únic valor.
Scudéry utilitza la legitimitat cultural del format cartogràfic per tal d’establir un sistema
de mediació entre ciència i moral: “En la seva novetat, la Carte de Tendre va orientar el
‘diàleg’ entre la ciència dels moderns, de la qual participa el pla de projecció cartogràfica, i
la moral dels antics, que explica la gènesi dels sentiments.” 510 La narrativa de la gènesi dels
sentiments (d’Orgull i Negligència fins a Tendresa, passant per Sensibilitat i Sinceritat, tot i
evitant la Mar de l’Enemistat i el Llac de l’Indiferència) respon a la moral heretada, mentre
que la geometria manllevada de la projecció cartogràfica situa les categories emocionals
sobre el mapa i els fa entrar en relacions diverses amb un grau de rigor plenament modern
i alhora amb un grau d’obertura interpretativa notable.511 La geometria s’utilitza amb tota
la seva precisió i rigor sobre un objecte de coneixement psicològic, construint una veritable
topografia aŀlegòrica dels sentiments entorn de l’amor. No es tracta, però, d’una alegoria representativa o iconogràfica, sinó d’una aŀlegoria plenament operativa gràcies a la mediació
geomètrica que el mapa estableix entre categories sentimentals i paisatge emocional—val a
dir que bona part de les obres de Marcel Duchamp, i en concret la conceptualització general
del gran vidre i la definició específica d’alguns dels seus mecanismes, com ara el trineu, el
molinet de xocolata o el combat de boxa, treballen amb aquest tipus d’aŀlegoria operativa
que utilitza la geometria com a medi.512
Per poder pensar el ‘jo’ tal i com l’entén Michel Foucault, Gilles Deleuze es veu obligat a fer
un petit dibuix, un mapa de la topologia dintre-fora que segons la interpretació deleuziana
del pensament foucaultià regula els processos de subjectivació. Foucault no entén el ‘jo’ com
un universal definit apodícticament, sinó com un conjunt de posicions singulars, sempre
problemàtiques i constituïdes històricament, a través de les quals els homes se subjectiven,
responent a les qüestions què puc (fer)?, què sé? i què sóc?. Aquestes tres preguntes es refereixen respectivament als àmbits del poder, del saber i del si-mateix, que són els tres àmbits
del pensament entès com a experimentació, o per utilitzar el terme pròpiament foucaultià,
com a problematització. El bucle del mapa descriu l’àrea de subjectivació—on es produeix
el pensament—com un plec, una articulació entre un defora i un dins, un dins (el subjecte
tradicional) que no té una existència independent del defora (el món) sinó que és coextensiu
amb ell: “Pensar és fer plecs, és folrar el fora amb un dins que li és coextensiu”.513 El format
cartogràfic permet ja no només representar sinó genuïnament pensar el subjecte segons
Foucault, ja que d’una banda utilitza el pla de consistència del mapa expressar amb tota la
seva força la idea de la coextensivitat entre subjecte i món; d’altra banda utilitza l’espacia272

Fuga: més enllà de representacions hegemòniques

litat del mapa per pensar topològicament (per articulacions) i no pas categòricament (per
essències); i finalment aprofita el caràcter obert del mapa per evitar fixar la idea d’un procés
de subjectivació en la imatge d’un subjecte: “Les tres entitats de la topologia són relativament independents, i mantenen un intercanvi mutu constant. Els estrats produeixen contínuament capes que fan veure o dir alguna cosa nova. Però la relació amb el defora qüestiona
les forces establertes, i la relació amb si mateix crida i produeix nous modes de subjectivació.” 514 El gargot de Deleuze és un autèntic instrument de pensament gràfic, i és significatiu
que recorri al mapa—format que en el pensament deleuzià s’associa directament al rizoma
(§Mapa vs. Calc).

Obertura per fuga

¤ Fig. 81: Le Serret, Juin 1976 (Fernand Deligny-Jean Lin, 1976) – Birth Maneuvers (Roger Paez, 2012).

Enfrontats amb la impossibilitat d’entendre fenòmens excepcionals i condicions límits, una
de les possibilitats que el mapa ofereix és limitar-se a registrar el que succeeix. En aquests
casos la cartografia s’enfronta de ple amb la irreductibilitat de la pròpia operació cartogràfica respecte la realitat en fricció amb la qual pren sentit, és a dir, es posa de manifest la
distància insalvable entre realitat i mapa. Aquest esquisme no invalida categòricament el
mapa sinó que el situa en el seu lloc precís. Els mapes que treballen amb obertura per fuga
empenyen les representacions de la realitat més enllà de les visions dominants precisament
perquè posen en evidència la irreductibilitat entre fenomen i representació, entre realitat i
mapa. Són mapes que, a partir del registre, mostren el caràcter proliferant de la vida—la
impossibilitat de plegar-la a qualsevol sistema representatiu, ja sigui conceptual, lingüístic o
gràfic. En els dos casos presentats s’assumeix d’entrada la inutilitat de la operació cartogràfica i alhora la seva necessitat, en tant que d’una banda conjura i de l’altra celebra la impossibilitat de fixar la vida. Més enllà d’altres valors que hom pugui trobar-hi, ambdós mapes
ténen com a principal interès el fet que mostren la distància que (sempre) hi ha entre mapa
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i realitat, de manera que el mapa no s’entén com un mirall de l’existent sinó com una construcció que el fa visible o pensable. Fixant l’atenció simplement en el registre d’un fenomen
vital que s’escapa a la comprensió immediata perquè força els límits de la nostra realitat
habitual (el comportament autista en un cas, el part en l’altre), ambdós mapes parlen alhora
del fenomen en qüestió, de la impossibilitat d’arribar a conèixer-lo de manera completa, i
dels valors i els límits del mapa com a sistema d’accés a la realitat. Ambdós són mapes que
se saben, d’entrada, experiments fallits. Això no obstant, contribueixen a l’ampliació i la
redefinició constant de l’àmbit de la cartografia i d’allò que pot fer un mapa.
Fernand Deligny va ser un educador que va oposar-se radicalment a la pedagogia i la psiquiatria clàssica per tractar els nens autistes. Deligny va engegar una reflexió antropològica
contra el monopoli del llenguatge i a favor d’una definició de l’home en termes a-subjectius,
és a dir en termes específics provinents de cada individu i no predeterminats pels modes de
subjectivació dominants, regulats pel llenguatge. L’any 1968, després de trenta anys d’experiència en centres psiquiàtrics institucionals, funda una sèrie de campaments a les Cevenes
occitanes dedicats a tenir cura de nens autistes profunds—muts i sense possibilitat d’accés
al llenguatge. Per tal de “produir la imatge a-subjectiva d’un espai viscut ‘fora del llenguatge’,” Deligny proposa transcriure els desplaçaments i els gestos dels nens autistes enlloc de
provar de comprendre’ls des de les estructures mentals d’un adult parlant.515 Simplement
transcriure enlloc de voler comprendre, aquesta és la base del que Deligny anomena tracer
(traçar), i que dóna com a resultat uns tres-cents mapes realitzats entre 1968 i 1980. Els
mapes de Deligny volen aproximar-se a un espai comú primordial, fora de l’esfera del llenguatge, capaç d’articular un món comú “on cohabiten els homes definits (‘l’animal polític
que disposa del llenguatge’) i els homes indefinits.” 516 La llarga sèrie de mapes no respon
a un mètode únic, sinó a “un esperit de recerca difractat en una miríada de temptatives
d’anar allí on són aquests infants, cadascun a la seva manera”, per tal de “trobar mitjans
per crear un pont, una passera, sense mai creure que aquesta relació s’estableixi d’una vegada per totes.” 517 La tècnica proposada per Deligny consistia en traçar sobre un paper de
calc tots els moviments del nen, per petits i aparentment insignificants que semblessin. La
pacient elaboració de mapes i la utilització d’aquestes cartografies com a eines de treball i
recerca, va permetre aproximar-se al món no-verbal dels nens autistes a través d’entendre
els seus modes d’ocupació de l’espai—els mapes eren un “diari d’a bord, una forma d’història no verbal. ” 518 Deligny arriba als mapes empès per la necessitat de trobar un sistema de
mediació entre el comportament dels nen autistes i la societat dels homes subjectivats, que
basa les seves categories mentals i els seus modes de procedir i actuar en patrons lingüístics—fonamentalment en la divisió entre jo i no-jo, que dóna lloc a les distincions jo-entorn
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i jo-els altres. La cartografia sistemàtica de Deligny, realitzada majoritàriament per Jacques
Lin i Gisèle Durand, obliga a generar nous conceptes que permetin anar integrant en mapes
posteriors tendències observades. De manera progressiva, i en paral·lel al traçat dels mapes,
es va generant una bateria de conceptes nous, com ara tracer, repère o ligne d’erre, (traçar,
marca/referència, línia errant) que ajuden a accedir a comprendre el món sense llenguatge
dels nens autistes a partir del seu propi comportament i sense fer servir categories mentals
alienes a ells. El mapa que presentem va ser traçat per Jean Lin el juny de 1976. Descriu els
recorreguts de l’autor del mapa, l’Anne (nena autista) i un ramat de cabres representades
pels signes en cometes (indicant la seva posició) i per les campanes (indicant el so de les
esquelles). Els traços gruixuts en negre són els camins habitualment utilitzats pels adults
parlants i les cabres. Els trajectes de l’Anne estan traçats en línia negra, remarcada d’un fons
blanc quan coincideix amb el recorregut de l’adult. El mapa es llegeix d’esquerra a dreta
i cartografia els esdeveniments transcorreguts en un temps aproximat de dues hores, en
les quals l’adult pastura les cabres i toca la flauta, mentre que l’Anne es mou, s’asseu sobre
pedres, trenca branquillons i trepitja les cendres d’un antic foc a terra. Totes aquestes activitats estan codificades mitjançant signes ideogràfics: la flauta i les tres línies en ventall,
els quadrats, els rams, i el cercle de pedres ovalades. El traç en tinta negra que transcriu les
lignes d’erre de l’Anne de vegades és continu, de vegades trencat, de vegades caòtic, registrant fidelment l’apropiació de l’espai de la nena autista. L’objectiu profund de l’experiment
de Deligny és clarament expressat en una carta que escriu l’any 1976 a Louis Althusser: “En
la nostra pràctica, quin és l’objecte? Un o altre nen en particular en tant que subjecte ‘psicòtic’? Certament no. L’objecte real que cal transformar, som nosaltres, nosaltres-allí, nosaltres en tant que propers a aquests ‘subjectes’.” 519 Des d’aquest punt de vista, no és estrany
que Deligny no entengui els seus mapes-registre en termes estrictament testimonials—la
documentació d’un comportament “anormal, difícil”—, sinó que els entengui sobretot en
termes generadors, com la construcció d’un espai comú: “[hi ha qui entén] els mapes com
a ‘testimoni’. No. [...] els mapes haurien d’entendre’s [...] com allò que ‘dóna direcció’.” 520
El mapa Birth Maneuvers és el registre de dos parts naturals esdevinguts en una mateixa
casa amb dos anys de diferència. El títol es refereix irònicament a la similitud entre l’excepcionalitat d’un part i la d’un episodi bèl·lic, però sobretot al·ludeix a l’ús que es fa en el mapa
dels codis estratègics militars. Davant de la singularitat radical d’un naixement, allò que
l’autor pretén és d’una banda consignar l’excepcionalitat, generar un record—un monument en el seu sentit antic i etimològic; i d’altra banda evitar banalitzar un fet singular tot
fixant-lo en una imatge concreta—ja sigui lingüística o gràfica. Precisament per aconseguir
aquest doble demanda s’utilitza el codi militar, encara que d’entrada pugui resultar xocant
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o semblar contraproduent. El codi estratègic militar té la cínica virtut de narrar la mort de
manera distant, neutra i objectiva. Des dels temps napoleònics fins als nostres dies, i especialment entre la Segona Guerra Mundial i la Guerra de Vietnam, l’aparell militar ha anat
desenvolupant sistemes de codificació bèl·lica cada cop més precisos en la seva gèlida fredor.
Dins de la lògica de tecnificar la guerra, es tracta de trencar tota associació entre guerra
i mort. Els mapes bèl·lics moderns s’aparten de la èpica heroica i eliminen tota traça de
sang, suor i llàgrimes en favor d’un codi gràfic excpecionalment clar, net i precís, capaç de
narrar drames humans amb la fredor d’un esquema elèctric unifilar. Utilitzar aquest codi
per registrar la naixença enlloc de la mort respon en primer lloc a una missió feblement
messiànica, per emprar l’expressió de Walter Benjamin. Es tracta de conjurar la mort amb
l’afirmació d’una nova vida. En segon lloc, la fredor del codi militar impedeix reduir el procés d’un part a l’esfera sentimental, que per bé que important no és pas la única ni tan sols
la més rellevant en un esdeveniment que força als homes (i especialment a la dona) a sortir
dels estats habituals i accedir a altres esferes de percepció de la realitat. Malgrat que pugui
semblar paradoxal, la reducció que el codi militar fa de qualsevol esdeveniment a una sèrie
interrelacionada de rols, posicions, temps i accions, serveix per registrar alguns aspectes
concrets del part tot i deixant el nucli de l’esdeveniment obert a múltiples interpretacions.
En darrer terme, el mapa Birth Maneuvers busca aconseguir tres coses alhora: construir la
traça d’un esdeveniment singular per conservar-ne el record; respectar la irreductibilitat
d’aquest esdeveniment a través d’evitar fixar-ne una representació tancada—el mapa no és
una imatge concreta sinó un sistema d’accés sempre obert a l’esdeveniment singular; i finalment exposar i explorar el doble rol del mapa, que d’una banda conjura i de l’altra celebra
la vida entesa com a força proliferant.
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Coda

Al llarg de la tercera part d’aquesta tesi, que ara conclou, hem anat construint un atles ediètic, una constel·lació de conceptes que permet llegir els mapes des d’una òptica crítica, no
llastada pel positivisme cartogràfic imperant. Si la contesa ha tingut èxit, hauria d’haver
contribuint a enriquir la nostra mirada sobre els mapes i a bastir un marc interpretatiu
(incipient i ampliable) per les pràctiques crítiques de cartografia contemporànies—incloent
aquelles de l’àmbit arquitectònic, que són, pròpiament, l’objecte de la darrera part de la tesi.
Els conceptes desenvolupats al llarg dels darrers set capítols haurien d’haver ampliat l’imaginari cartogràfic amb la intenció explícita de permetre imaginar nous mapes, noves operacions cartogràfiques i nous usos del mapa entès com un instrument actiu i productiu en
la redefinició del món on vivim. L’atles eidètic que ara acaba mostra que els mapes no es
limiten a descriure el món sinó que literalment el construeixen, tan donant un sentit determinat a allò que existeix, com projectant realitats alternatives o futures que amplien el
camp del real.
Tanmateix, aquest treball no s’esgota en si mateix, sinó que s’ha d’entendre en relació directa i indestriable amb la quarta i darrera part de la tesi que ara comença: estudiar la
operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic dels darrers trenta anys. Els conceptes i
els temes desenvolupats a l’atles eidètic serviran com a base implícita per enfrontar aquesta
darrera tasca.
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Acotació cronològica de l’àmbit de recerca
Els mapes són documents polièdrics, susceptibles de ser llegits, utilitzats i reclamats des d’àmbits i interessos molt diversos. Aquesta qualitat d’obertura del mapa, que permet i fins i tot
promou lectures no reductibles a les raons per les quals van ser generats, dificulta encara més
la ja de per si complexa tasca de recerca que aquesta tesi planteja. Quan estudiem amb cura
la cartografia operativa en l’àmbit del projecte arquitectònic, mobilitzem qüestions d’ordre
socio-cultural però també posem de manifest qüestions d’un ordre disciplinar—tant de la cartografia com de la arquitectura. Així, ens trobem sovint davant de casos que poden ser interessants des d’una disciplina però no tant rellevants des de l’altra. És inevitable, en certa mesura,
jutjar la validesa de la cartografia operativa en funció dels fruits arquitectònics que en resulten.
Des d’aquest punt de vista, l’exemplificació a través de casos concrets és del tot necessària.
Ara bé, cal ser molt curós i no reduir la potència de la eina als seus resultats, especialment
quan ens trobem, a dia d’avui, davant d’un desenvolupament contemporani i ben viu. L’exploració de la operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic és un fenomen relativament incipient, sotmès a un alt grau d’experimentalisme, i on la vitalitat de la parella mapaprojecte és tan gran que impedeix prendre una distància analítica excessiva. Més que no
pas establir categories absolutes, assumint una mirada històrica i compartimentalitzadora
sobre la cartografia operativa, cal estudiar els exemples explorats fins avui per tal d’obrir
noves vies d’exploració futures.
Per aquestes raons és del tot imprescindible acotar l’àmbit de recerca a la més estricta contemporaneïtat, per tal de permetre assolir tres objectius:
»» Primer, mostrar la recent ampliació del camp disciplinar del projecte arquitectònic a
partir de la incorporació de lògiques, processos i tècniques cartogràfiques.
»» Segon, donar una visió rica i matisada de les diverses experiències d’utilització del
mapa com a instrument de projecte, de manera que facin identificable la cartografia
operativa com a un tema contemporani de màxima rellevància i actualitat.
»» Tercer, facilitar la comparació i el diàleg entre aquestes experiències per permetre una
anàlisi en profunditat de les vies explorades que ajudi a dirigir recerques futures per
continuar redefinint i expandint el camp del projecte arquitectònic.
Cronològicament decidim acotar la recerca des dels 1980s fins al dia d’avui. Les raons que
ens duen a acotar aquesta franja temporal són clares: si bé anteriorment hi ha alguns treballs pioners de gran interès, és a partir dels 1980s quan es produeix una eclosió important
en la utilització del mapa com a eina de projecte.
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L’any 1982 es convoca el concurs del Parc de La Villette a París, que es va convertir, per
moltes raons que ara no és el moment d’explorar en profunditat, en una fita que marca un
autèntic canvi de cicle en el món de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge.521 Molts dels
projectes culturalment més significatius del concurs del Parc de La Villette comencen a
utilitzar mapes de maneres fins aleshores inaudites. Tant en la proposta guanyadora de
Bernard Tschumi com en els projectes d’OMA o de Peter Eisenman, el mapa, alliberat del
seu paper estrictament representatiu, s’utilitza com a eina clarament projectual. Arrel de
l’experiència de La Villette, a cavall la dècada dels 1980s i dels 1990s, el mapa es comença a
utilitzar sistemàticament com un dispositiu que apel·la a una realitat exterior al projecte
arquitectònic que aquest pot en certa mesura incorporar gràcies a tècniques i documents
cartogràfics. En un moment de pic de la autoreferencialtat extrema de la postmoderitat—
tan la historicista com la neo-avantguardista— la pulsió heteronòmica de la cartografia, la
crida a l’exterioritat que encarna el mapa, dóna al mapa carta de naturalesa en les arquitectures més innovadores que pretenen trencar amb l’ofec autonomista de l’arquitectura postmoderna.
A cavall de la fita del concurs
de La Villette es donen dos esdeveniments molt significatius
en la redefinició contemporània
del mapa, que ajuden a justificar l’acotació temporal proposada. L’any 1980, just abans del
¤ Fig. 82: Parc de La Villette. Tschumi, OMA, Eisenman, 1982.

concurs del Parc de la Villette,
el Centre George Pompidou de

París organitza una gran exposició anomenada Cartes et Figures de la Terre, comissariada
per Giulio Macchi. L’exposició, i especialment el seu catàleg, editat per Jean-Loup Rivière,
es van convertir en un referent imprescindible, ja que van conceptualitzar la cartografia
des d’una òptica rica i diversa. El mapa es presenta de manera molt manifesta com un
document simultàniament tècnic i cultural, i la cartografia es postula com una disciplina
amb un caràcter “d’ambigüitat que la situa a la confluència de la ciència exacta i l’art”.522 La
exposició i el catàleg construeixen una imatge del mapa com a frontissa que articula àmbits molt diversos del saber i la creació humanes, i d’aquesta manera el mapa es converteix
gairebé en un símbol de la inextricabilitat entre dos móns, ciència i art, que massa sovint
es presenten com a radicalment oposats

(§Positivitat, expressivitat i operativitat).

L’any 1987, just

després del concurs del Parc de la Villette, John Brian Harley i David Woodward publiquen
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el primer volum de la History of Cartography, que es convertirà en el tret de sortida d’una
infinitat d’articles i treballs acadèmics que prenen el mapa com a centre d’interès, allò que,
tal i com ja hem exposat a la segona part de la tesi, s’ha anomenat la cartografia crítica (§Cartografia crítica).

Sembla prou clar, doncs, que als 1980s es produeixen una sèrie d’esdeveniments que marquen un abans i un després en la concepció de la cartografia tant a nivell de percepció social
com de recerca acadèmica i, el que és més important per nosaltres, a nivell de relació entre
el mapa i arquitectura, raó per la qual es justifica acotar l’estudi que ens ocupa als darrers
trenta anys, de 1982 a 2012.523
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Pioners en la integració del mapa al projecte arquitectònic
No obstant el fet que 1982 marca una fita a partir de la qual es multipliquen exponencialment les exploracions sobre la operativitat del mapa en el projecte arquitectònic, l’interès
dels arquitectes pel mapa no sorgeix del no-res i és necessari apuntar, ni que sigui de forma
succinta, alguns dels arquitectes que abans d’aquesta data clau ja van treballar de manera
conscient amb el mapa com a eina de projecte. A aquests arquitectes els anomenem els pioners de la cartografia operativa.
Els realismes de post-guerra i la reclamació de l’existent
Els pioners que comencen a integrar el mapa als processos de projecte arquitectònic, introduint de manera incipient lògiques de cartografia operativa en el sentit que desenvolupem
en aquesta tesi, els podem situar en la que els Smithsons van batejar com la tercera generació d’arquitectes moderns, una generació nascuda entre els anys 1915-1930 que arriba a
l’edat adulta en el clima de postguerra de la Segona Guerra Mundial.
Enfront de l’idealisme (tant tecnòcrata com revolucionari) del període heroic del Moviment
Modern, la tercera generació comença a treballar amb la reclamació de l’existent, acostant-se
a una ètica realista. L’interès dels arquitectes del Team 10 respecte la realitat quotidiana sense mediatitzar s’inscriu en una sensibilitat de matriu realista que com un fantasma ronda
per l’Europa de la postguerra. Diversos moviments culturals van reaccionar a la catàstrofe
bèl·lica adoptant posicions que els historiadors han coincidint en anomenar ‘realistes’. Els
realismes de postguerra també s’anomenen neorrealismes per tal de distingir-los dels realismes de mitjan s. XIX (1840-70s), amb qui no obstant comparteixen un ethos similar que
té a veure amb la importància que donen a la observació de la realitat quotidiana i comú.
La similitud entre els realismes del s. XIX i XX es limita a aquesta mirada atenta sobre la
realitat comú més que no pas en els objectius. Pel que fa als objectius, el Realisme del XIX,
sorgit d’una crítica al Romanticisme empesa per les convulsions socio-polítiques de 18301848 que culmina amb la onada revolucionària de la Primavera dels Pobles, busca oferir
una representació verídica, objectiva i imparcial del món (en el sentit de no-idealitzada a la
manera Romàntica), entenent l’art com una manera de revelar les condicions del moment.
En ambdós casos hi ha un vessant crític molt potent que utilitza la observació de la ‘realitat
en cru’, és a dir, per expressar-ho en termes marxistes, de la realitat social no mediatitzada
per la superestructura cultural. Però mentre en el realisme del XIX hi ha implícit un programa polític molt clar basat en la superació de l’absolutisme i l’emancipació tant nacional
com de classe, en els nous realismes del XX la qüestió crítica es planteja ja no tant a causa
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de la violència d’una injustícia social flagrant sinó des de la manca d’horitzons vitals, de
l’ennui generalitzat que apareix en la incipient societat de consum de la postguerra:
Sempre he considerat el Nou Realisme com un fenomen de sociologia activa.
[...] El somni era la realitat veritable, sempre que el somni emanés d’un projecte
utòpic fort, capaç de revolucionar la humanitat fent pensar, actuar i sentir de
manera diferent.524
Si en literatura i cinema aquestes corrents neorealistes de mitjan s. XX són ben conegudes,
en el món de les arts plàstiques també emergeixen una gran quantitat de referents que reclamen la realitat en brut, com per exemple les corrents del Pop Art o l’Arte Povera, o els
col·lectius com els Noveaux Réalistes o l’Independent Group, per citar-ne només alguns
dels més significatius.525 També plataformes artístico-político-revolucionàries com la Internacional Situacionista o Fluxus treballen dins d’aquesta idea comuna de partir del reconeixement d’allò existent per tal de transformar-ho, sovint a partir d’instruments pobres i
quotidians, a l’abast de tothom 526 —“La recerca psicogeogràfica preveu la interacció de l’urbanisme i el comportament i la perspectiva de canvis revolucionaris d’aquest sistema.” 527
La descripció de la realitat d’aquests realismes de post-guerra va molt més enllà d’una simple voluntat d’ ‘aixecar acta’: l’accés a la realitat tal i com es manifesta de manera concreta
i específica té el triple sentit de documentació, crítica i programa.
En primer lloc es documenta un determinat estat de la realitat, amb totes les seves particularitats i especificitats: se’n fa un registre, un reconeixement fidel que posa de manifest
la realitat documentada sense emetre un judici de valor. En segon lloc, implícita en la tria
d’allò que es documenta o bé explícita per tal i com es presenta i s’acompanya el registre
documental, es construeix una posició crítica. Aquesta crítica s’articula tant en negatiu com
a denúncia d’una situació injusta que mostra un desequilibri social, com en positiu com a
mostra o exemple d’un camí possible a seguir. En tercer lloc, del reconeixement d’una certa
realitat se’n deriva un programa d’acció, la voluntat de canviar (per a millorar) la situació
concreta enregistrada documentalment. Debord exposa aquest triple sentit de manera explícita:
La psicogeografia serà en primer lloc el reconeixement d’una àrea específica per
a la reflexió i l’acció, el reconeixement d’un conjunt de problemes; en segon lloc,
l’estudi de les condicions i de les lleis d’aquest conjunt; finalment, les receptes
operatives per a provocar el seu canvi. 528
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Aquesta aproximació oberta i interessada cap a la realitat existent, doncs, es fa des d’una
ètica transformadora i amb una voluntat innovadora que pretén objectius emancipadors,
no pas des d’una actitud reaccionària d’un rappel à l’ordre. És precisament l’equació ‘reconèixer una realitat existent = pensar una altra realitat possible’ la que es troba a l’arrel d’una
nova manera d’entendre l’activitat creativa del projecte arquitectònic, allò que a la introducció d’aquesta tesi

(§Objecte d’estudi)

hem anomenat reconeixement projectiu. Ens trobem

davant d’una posició anàloga a la poètica de Francis Ponge, que busca “refer el món” a partir
de la descripció:
Només la literatura [...] de descripció—per oposició a la literatura d’ explicació—[...] permet jugar el gran joc: refer el món, en tots els sentits del mot refer
[...] escriure és més que conèixer; com a mínim més que conèixer analíticament:
és refer. 528b
Smithson: el reconeixement de la realitat
Relacionats estretament amb la cultura del seu temps, i en concret amb l’Independent
Group, la trajectòria d’Alison i Peter Smithson, iniciada l’any 1949, significa un revulsiu
important per la cultura arquitectònica. Malgrat que mai van formar part de la centralitat
del discurs arquitectònic la seva influència no ha fet més que créixer en els darrers vint-icinc anys. El més interessant dels
Smithsonés que la seva influència
no se centra tant en una qüestió
d’estil o de les solucions concretes per resoldre el projecte arquitectònic, sinó sobretot en una
certa manera de mirar les coses
i d’entendre el projecte com un
¤ Fig. 83: “Upper Lawn, building and garden as one assembly”.
Alison + Peter Smithson, circa 1959.

camp de forces que articula sintèticament continuïtat històrica,
materialitat i vida.

Els Smithson van ser uns grans conceptualitzadors dels nous temps, dotats d’una sensibilitat extraordinària per percebre i per registrar els canvis profunds que es mostraven a
través de signes sovint mínims. És precisament aquesta atenció a la concreció i a la especificitat que la feina dels Smithson és especialment rellevant en el marc de la present tesi: “La
nostra intenció sempre ha estat [...] orientar l’arquitectura cap a la particularitat... de lloc,
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de persona, d’activitat: i fer que la forma sorgeixi d’això.” 529 Sense mai perdre consciència
històrica de la continuïtat del projecte modern, és a dir de l’imperatiu ètic de l’arquitectura de transformar la societat per tal de millorar les condicions de vida de les persones, els
Smithson actuen sobretot com a receptors de senyals exteriors, com a radars que llegeixen
signes dels temps que ells interpreten a través de renovar conceptualment la pràctica arquitectònica. Els Smithson duen a terme un reconeixement de la realitat contemporània a
partir d’observacions sempre molt concretes, recullen i acullen la realitat amb tota la seva
càrrega d’indeterminació i obertura, sense preocupar-se excessivament per documentar-la:
“l’arquitectura té una capacitat per carregar l’espai al seu voltant amb una energia que pot
unir-se amb altres energies, influir en la naturalesa de les coses que podrien succeir... una
capacitat que podem sentir i sobre la qual podem actuar, però que no necessàriament podem descriure o registrar.” 530 L’objectiu últim de reconèixer certs aspectes particulars de la
realitat és intervenir-hi, també particularment, per tal d’ampliar l’esfera vital dels homes a
la Terra.
Tres conceptes dels Smithson, que de fet són tres variants d’una mateixa idea, ens semblen
especialment adients per argumentar la nostra tria dels Smithson com els primers pioners
de la cartografia operativa, aquells que en certa mesura obren la possibilitat de la integració
del mapa en el projecte arquitectònic: as found, ordinariness i signs of occupancy.
As found

En l’arquitectura, l’estètica d’allò ‘tal i com es troba’ (‘as found’) era quelcom que
ens sembla que vam encunyar a principis dels 1950s quan vam conèixer Nigel
Henderson per primera vegada i vam veure en les seves fotografies un reconeixement perceptiu de la realitat entorn de la seva casa a Bethnal Green: els jocs
dels nens guixats al paviment; la repetició de ‘tipus’ a les portes utilitzades com
tanques de lloc; els objectes en el desordre dels llocs bombardejats, com la bota
vella, un munt de claus, fragments de sac i malla i així successivament. [...]
Així, el ‘tal i com es troba’ era una nova visió d’allò ordinari, una obertura a la
manera com les ‘coses’ prosaiques podrien revitalitzar la nostra activitat inventiva. Un reconeixement d’allò que el món de la postguerra era en realitat. En una
societat que no tenia res. T’atansaves al que hi havia, coses que mai no hauries
pensat...531
El concepte d’ as found (‘tal i com es troba’ o més succintament ‘trobat-així’) té un clar
deute amb dues tradicions: d’una banda l’objet trouvé del Dada i el Surrealisme, i d’altra
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banda dels postulats sobre l’ ús honest dels materials del Moviment Modern d’arrel loosiana-miesiana. Aquestes dues tradicions diferents es manifesten clarament en la pròpia
biografia dels Smithson. D’una banda, els Smithson van ser molt influïts per Schwitters i
l’art brut de Dubuffet a través de Wyn Henderson, antiga galerista de Peggy Guggenheim a
Londres i mare de Nigel Henderson, amb qui els Smithson compartiren projectes i afanys
dins de l’Independent Group.532 D’altra banda, la formació acadèmica dels Smithson els duu
a interessar-se especialment per l’arquitectura de Mies i la seva aproximació a l’estructura
i els materials de construcció, com es pot observar a l’estudiar els seus projectes final de
carrera i els primers projectes, especialment el Fitzwilliam Museum (1948-1949) i l’escola
de Huntsanton (1949-1954). Els propis texts dels Smithson parlen explícitament d’aquesta
doble influència.533
Malgrat la clara filiació amb aquests dos modes d’apropiació directa de la realitat, l’as found
smithsonià es diferencia notablement dels seus il·lustres pares, tant en allò que s’escull com
a ‘trobat-així’, com en allò que es deriva del seu poder estètic.
L’atenció cap a allò trobat dels Smithson se centra no només en objectes qualsevols, bé siguin materials de construcció (les piques de Huntsanton), bé siguin objectes abandonats o
rebutjats (la roda de bicicleta, el colador i la ceràmica trencada de Patio and Pavilion o els
objets à réaction poétique de la Collector’s Table: palets de riu, closques, boles de billar, cotxes en miniatura, quincalla de tot tipus), sinó que sobretot es para atenció a tot el que és la
marca d’una activitat: tant allò que revela patrons d’ús i traces de l’habitar humà, com allò
que registra canvis impersonals—la acumulació de la història, el cicle atmosfèric, els ordres
còsmics. L’as found smithsonià és sobretot un gest de reconeixement de les traces de l’existència humana en un entorn significatiu: l’hàbitat de l’home a la Terra, o com ells mateixos
deien, “la vida en acció.” 534
Però a banda de la predilecció dels Smithson per un as found amb un marcat caràcter de
signes i traces d’ocupació, allò que al nostre parer és més interessant és que d’aquesta estètica se’n deriva una posició d’ordre ètic: la categorització estètica de l’as found serveix com
a catapulta per la invenció. L’equació smithsoniana ‘reconeixement perceptiu de la realitat
= re-energitzar l’activitat inventiva’ no és pas evident. Fins aleshores, en el discurs de la
modernitat arquitectònica, acostar-se a la realitat concreta tal i com se’ns presenta era més
aviat un signe reaccionari. Els Smithson enalteixen allò ordinari a categoria operativa: allò
prosaic, banal, sense valor a priori, tal i com es troba, és objecte d’apropiació directa per
part de l’arquitecte que l’utilitza com a motor projectual dirigit a “re-identificar l’home amb
el seu entorn.” 535
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Ordinariness

El que hi ha de nou en el Nou Brutalisme entre els moviments arquitectònics és
que troba les seves afinitats més properes no pas en un estil arquitectònic passat,
sinó en les formes camperoles d’habitatge, que tenen estil i són elegants, però
mai van anar a la moda: una poesia sense retòrica. Veiem l’arquitectura com una
declaració directa d’una forma de vida, i en el passat la vida comuna, ordinària
i prosaica ha estat expressada de la forma més succinta, econòmica i tersa en les
granges camperoles i en els objectes de la vida rural. 536
En un cert sentit, tant la estètica de la màquina com l’estètica dels Eames són
formes d’art de la vida ordinària i dels objectes comuns, vistos amb un ull que
veu que el comú també és màgic.537
L’interès dels Smithson respecte la realitat quotidiana en ‘brut’—sense mediatitzar ni determinar culturalment— i la seva idea d’activar-la com a a motor projectual, és plasmat clarament en la conceptualització sobre ‘allò comú’ (comunament referit com ‘ordinari’) que
desenvolupen al llarg de la seva obra.538 El valor per la realitat ordinària, en el sentit de quotidiana, immediata o popular, els Smithsons l’introdueixen ben al principi de la seva carrera. Al congrés CIAM IX d’Aix-en-Provence de l’any 1953, il·lustren el concepte de ‘clúster’
(cluster) a través de fotografies de Nigel Henderson que mostren nens jugant i fent tot tipus
d’activitats improvisades al carrer d’un barri popular de l’East End de Londres, posant de
manifest a través de patrons d’associació i ocupacions efímeres la riquesa de la vida quotidiana. Com passa sovint en els Smithson, la idea va passar relativament desapercebuda fins al
cap d’uns anys, quan adquireix una influència tan gran que arriba fins al punt de servir de
base per a una autèntica genealogia en la teoria de l’arquitectura contemporània, com observa Enrique Walker a la introducció del recull de textos titulat, precisament, Lo Ordinario.539 Revaloritzar allò ordinari, en el sentit de quotidià, té pels Smithson el sentit d’establir
un lligam directe entre estil de vida i arquitectura. Deutora alhora de la èpica del Moviment
Modern i de la tradició pragmàtica anglesa, com és ben evident a l’article “Beatrix Potter’s
Places” de 1967,540 l’ ordinariness smithsonià és el concepte que és capaç d’establir un lligam directe entre certa arquitectura anònima i els preceptes de l’alta modernitat: “En els
interiors de Beatrix Potter, [...] ens trobem amb les necessitats bàsiques elevades a un nivell
poètic: la vida senzilla, ben feta (the simple life, well done). Això és, en essència, el precepte
de tot el Moviment Modern de l’arquitectura.” 541 Allò que tant l’arquitectura ‘pagesa’ com
‘moderna’ cerca és esdevenir “una exposició detallada i imaginativa d’un mode de vida”. 542
L’ ordinariness smithsonià reclama la bellesa alhora simple i sempre canviant que es deriva
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d’adaptar-se al mode de vida de l’individu concret de manera directa: una arquitectura
sense retòrica que no per això renunciï a la poesia. El gest dels Smithson, però, no és d’ordre
estrictament estètic, sinó ètic i fins i tot polític, ja que al reclamar l’arquitectura com una
expressió directa del mode de vida, la vida, en el seu sentit d’obertura i experimentació,
s’enalteix al màxim nivell. L’arquitectura es posa al servei de la vida i el viure la vida genera
arquitectura, en un bucle continu, i el propi arquitecte es postula com a subjecte en l’experimentació de noves formes de vida.
El pavelló va ser dissenyat com un dispositiu que permetés canviar les maneres
de ser habitat...un entorn d’habitacions i petits espais enjardinats que pogués ser
sintonitzat a les estacions de l’any, als canvis en els patrons d’ús de la família, als
canvis en la sensibilitat d’un mateix. Upper Lawn era un dispositiu per provar
coses sobre un mateix. 543
Aquesta priorització del pol vital, naturalment proliferant, per damunt de tota estructura
que reorganitzi el flux de la vida, connecta els Smithson tant amb les experiències situacionistes anteriors i com amb els experiments de l’arquitectura radical italiana posteriors.
Signs of occupancy

Finalment, els Smithson desenvolupen el concepte de signs of occupancy, que insisteix sobre els temes plantejats a través de la idea de l’ as found i desenvolupats en la categoria d’
ordinariness. El primer cop que els Smithson van parlar dels signes d’ocupació va ser en un
article de 1972.544 Segons els Smithson, els signes d’ocupació són les marques o les traces que
posen en evidència l’acte d’habitar. En el seu sentit més bàsic, habitar és ocupar un lloc que
hom es fa seu a partir de ritualitzacions de tota mena. Alguns dels rituals d’ocupació suposen una transformació física del lloc que hom habita, però fins i tot aquells gestos i aquelles
pràctiques que a priori no transformen l’entorn deixen molt sovint marques que permeten
reconèixer l’acte d’habitar.
La millor guia per entendre tota l’amplitut del concepte es troba en una conferència enregistrada l’any 1979, on durant una mitja hora els Smithsons parlen sobre els signes d’ocupació utilitzant només diapositives d’obres pròpies.545 En aquesta conferència, els signes d’ocupació són tractats des de tres punts de vista diferenciats. En primer lloc es reconeix el
caràcter celebratori de l’acte d’ocupació voluntària d’un espai en tant que espai habitat:
“l’impuls bàsic per significar que has ocupat un espai.” En segon lloc, es defensa una arquitectura que inviti (to invite) o millor encara provoqui (to trigger) la lliure ocupació per part
de l’habitant que és que li donarà ple sentit en fer-la servir:“[busquem projectar]espais que
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estan destinats a provocar activitats decoratives i de disseny per part de l’ocupant. [...] Aquí
podeu veure el gresol en el qual alguna cosa serà vessada [...] Una qualitat bàsica de l’habitació és que està expectant, palpitant d’una manera tranquil·la per al pròxim ocupant.”
L’arquitectura és bàsicament el motlle que rebrà la vida de l’habitant, que és allò que és
objecte de forma pròpiament dita, forma que es manifesta a través dels signes d’ocupació.
En tercer lloc, es parla de la qualitat transformadora del gest d’apropiació de l’habitant: “vet
aquí els elements permanents de l’arquitectura, però l’ocupant [...] els transforma en una
cosa que és seva.” Habitar es concreta en una sèrie de pràctiques que transformen molt radicalment l’entorn, que passa de ser un espai potencial, un motlle; a ser un lloc viscut, un
índex de llibertat: “la ocupació [occupancy] pot ser un art”. En una imatge on es veu Alison
Smithson de bon matí llegint un llibre al cap d’una taula parada amb les restes de l’esmorzar, Peter Smithson expressa el punt fonamental de la idea: els signes d’ocupació són objecte d’interès perquè evidencien els plaers que l’arquitectura pot oferir quan esdevé un marc
que permet ampliar la vida de l’ocupant:
[Aquesta diapositiva] mostra tot l’impacte de
les activitats dels ocupants. Aquí hi piquen
els rajos del sol. [...] S’hi pot l’esmorzar a les
9 del matí d’un diumenge d’estiu. Fa prou
calor com perquè la finestra estigui oberta.
La finestra de la cantonada està oberta. L’espai s’estén al territori de protecció més enllà
[el jardí clos]. La qüestió central de tota la
imatge és l’estil de l’habitant, no pas l’estil
de l’edifici [...]. Aquesta diapositiva, per a mi,
[...] conté l’essència dels plaers que l’arquitectura pot oferir i de l’alliberament de les
habilitats de l’ocupant que tenen lloc [dins
d’aquesta arquitectura].546
¤ Fig. 84: “The sunday breakfast table”. Peter
Smithson, estiu 1971.
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Rossi: la descripció de la realitat
A partir d’un determinat moment de la vida, vaig començar a considerar l’ofici
o l’art com a descripció de les coses i de nosaltres mateixos. 547
El projecte que Aldo Rossi articula en L’Architettura della cità
deriva de tres fonts principals:
d’una banda de les experiències
neorealistes de la post-guerra europea i les seves extensions anteriors a Maig ’68, d’altra banda de
l’estructuralisme, i finalment de
la idea d’autonomia disciplinar.
El neorealisme aporta en Rossi
la voluntat de descriure, reco¤ Fig. 85: Aixecament tipològic del barri de Santa Croce de Florència, detall mostrant els edificis construïts sobre l’amfiteatre
romà. Aldo Rossi, circa 1964.

nèixer i documentar la realitat
sobre la que s’intervé, fugint de
les lògiques idealitzants del pe-

ríode heroic del Moviment Modern. Es tracta de descriure amb cura els ‘fets’ urbans—
l’arquitectura concreta que forma la ciutat. Describint podem arribar a conèixer, i el coneixement fonamentarà l’acció anticipatòria del projecte:“mai donarem prou importància
[...] al coneixement dels fets urbans particulars. Si els ometem—fins i tot en els aspectes de
la realitat més individuals, particulars i irregulars, però precisament per això també més
interessants—acabarem construint teories tan artificials com inútils .” 548 Igualament, el
realisme de Rossi té a veure amb entendre que l’arquitectura parteix de la realitat i genera
una nova realitat que esdevé marc de vida: “I penso que [...] la vida és força interessant;
aquest és el meu realisme.” 549
L’estructuralisme aporta per a Rossi un marc epistemològic i metodològic basat en la idea
de les estructures universals, els tipus i el mètode comparatiu,550 i juga un paper important
des de dues vessants. En primer lloc l’estructuralisme lingüístic de Ferdinand de Saussure
facilita una referència metodològica per bastir la ciència urbana que Rossi explícitament
pretén esbossar,551 i d’altra banda obre un camí per resoldre el problema del significat, és a
dir, el significat de l’arquitectura, tema que aleshores era especialment candent.
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L’autonomia disciplinar que Rossi desenvolupa té un clar referent en Antonio Gramsci,
que afirma la relativa independència entre la superestructura i la base socio-econòmica.
Aquesta interpretació gramsciana trenca amb el pensament del materialisme històric més
tradicional que entén que hi ha un lligam total entre les esferes de la superestructura i la
infraestructura, és a dir, i en el cas que ens ocupa, entre l’esfera de la cultura i la de la societat. La tesi bàsica del materialisme històric és que la superestructura depèn de directament
de la infraesturctura, és a dir de les condicions econòmiques en les que viu cada societat,
dels mitjans i les forces productives. Segons aquesta interpretació canònica del marxisme, la
superestructura no tindria una història pròpia, independent i autònoma, sinó que estaria en
funció dels interessos de classe dels grups que l’han generada. Fugint del que considerava
un determinisme excessiu, Gramsci desenvolupa la idea d’hegemonia cultural que emfasitza la importància de la superestructura ideològica en tant que afecta i és fins i tot capaç de
canviar la pròpia infraestructura—és a dir, de canviar les forces productives i les relacions
de producció que defineixen la base material de la societat. Seguint la línia de pensament
gramsciana s’arriba a la conclusió que el mode productiu no determina la ideologia, sinó
que l’àmbit superestructural és autònom i capaç de canviar la societat. En definitiva, si bé
les idees i les realitzacions culturals són productes d’una societat concreta, també tenen el
poder de transformar aquesta societat. Ras i curt, Gramsci mostra que hi ha una certa autonomia de les formes culturals (entre elles l’arquitectura) respecte la societat. El relativisme
de Gramsci permet a Rossi considerar l’arquitectura com un valor en si i no només com
un mitjà des d’on criticar els valors.552 L’arquitectura doncs, esdevé un camp dotat d’una
certa autonomia respecte els condicionants socio-polítics o les contingències econòmicoproductives. Aquesta autonomia no s’ha d’entendre com una independència total entre les
esferes de la cultura i de la societat, sinó sobretot com l’afirmació d’una especificitat del fet
arquitectònic, especialment quan es construeix com a ciutat, que el fa objecte d’un estudi
autònom. Aquest punt és molt important respecte el tema que estem tractant, ja que és a
partir d’aquesta autonomia de l’arquitectura que es fa tan possible com necessari procedir a
un reconeixement específic i acurat de les arquitectures concretes, tal i com existeixen en la
ciutat. Més encara, aquest reconeixement es planteja en termes d’allò que és específicament
arquitectònic, en definitiva i segons el primer Rossi, en les característiques morfològiques
i materials. La cartografia morfològica i l’anàlisi tipològica es converteixen tant en instruments metodològics—com adquirim el coneixement—, com en instruments operatius—
com fem servir el coneixement adquirit sobre la realitat per produir-hi una transformació:
Realitat i descripció formen un binomi complex; sovint són una obsessió que se
superposa a qualsevol altre interès. [...] La passió per l’arqueologia i la confor294
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mació de la ciutat s’unien amb una nova proposta projectual. Malgrat tots els
nostres esforços, aquesta síntesi no es va produir mai del tot. 553
El projecte de fons de Rossi s’articula entorn de la superació de la dicotomia anàlisi versus
projecte, o expressat en les seves pròpies paraules, “[retrobar] els fils que uneixen l’anàlisi
i l’expressió.” 554 L’anàlisi ha de permetre llegir les estructures de la ciutat, i aquesta informació, pròpiament documentada, forneix una base per la presa de decisions projectuals.
Dit d’una altra manera, el problema es planteja en dos temps: primer, com es pot llegir la
realitat per descobrir-ne les estructures profundes; i segon, com es pot utilitzar aquest coneixement documentat de la realitat per transformar-la. En definitiva, el valor del projecte
de Rossi en el marc d’aquesta tesi pot resumir-se en la idea d’informació projectiva. Rossi
ens emplaça a fixar-nos en la realitat a partir de la observació i la descripció, de manera que
es produeixi una identificació entre home i matèria: Adolf Loos va fer aquest gran descobriment: la identificació amb la cosa produïda per l’observació i la descripció.” 555 Des d’aquest
punt de vista, la cartografia de les ciutats i del territori humanitzat va ser un focus d’estudi
i atenció molt important, tan a nivell metodològic com a nivell conceptual, ja que situava
la realitat concreta de la ciutat (o els fets urbans, per utilitzar la conceptualització rossiana)
no només com a objecte d’estudi, sinó, simultàniament, com a material de construcció de la
ciutat. L’afany descriptiu de Rossi no és el d’un historiador ni el d’un analista, sinó el d’un
projectista que parteix del coneixement concret de la realitat urbana per tal d’avançar noves
realitats.
Significativament algunes de les experiències més rellevants del projecte urbà contemporani, des del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona fundat per Manuel Solà-Morales i Joan
Busquets entre altres, fins al programa d’ Urban Design de la Columbia University dirigit
per Richard Plunz, tenen el seu origen en aquesta mirada rossiana sobre la realitat concreta
de la ciutat: “entendre i servir a les ciutats a través d’una mirada devota i aficionada.” 556 La
ciutat de Rossi s’entén com a arquitectura, és a dir com a marc de vida que s’efectua concretament a partir de la construcció particular i específica, i no simplement com a escenari
abstracte de moviments demogràfico-socials. En definitiva, Rossi entén la ciutat com a fet
històric i realitat espacial, i per tant caracteritzada per l’arquitectura, i no tant des de la
visió funcional prioritzada per la política, l’economia i la sociologia: “he intentat aturar-me
particularment en els problemes històrics i en els mètodes de descripció dels fets urbans.” 557
Rossi no és pas el primer en fixar-se en la morfologia urbana des de l’òptica del tipus. Saverio Muratori, un dels membres del neorealisme arquitectònic italià, conegut sobretot pels
seus treballs en morfologia urbana i estudis tipològics, és un referent a tenir en compte:
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“amb l’estudi de l’estructura urbana de Venècia i Roma, he arribat a entendre les lleis de les
característiques típiques de les formes urbanes i de la naturalesa cíclica del món de la ciutat,
així com la del món de l’home.” 558 Rossi pren de bon grat el testimoni de l’anàlisi tipològica
de Muratori des d’un punt de vista instrumental, però es distancia molt radicalment de la
seva conceptualització del tipus, basada en l’historicisme de Bendetto Croce, i nega especialment “aquells aspectes orientats a la intervenció operativa que Muratori havia deduït
de manera determinista de les seves anàlisi.” 559 Les experiències influenciades per Rossi de
descripció i cartografia precisa d’entorns urbans concrets per tal de derivar-ne criteris d’acció projectual estàn ben exemplificats pels aixecaments tipològics de la ciutat de Split o del
barri de Santa Croce de Florència, ambdós de 1966 i publicats a L’Architettura della cità .560
Aquests projectes, i molts altres que els van seguir, són especialment rellevants en la nostra
discussió, ja que la lectura tipològica de la ciutat, més enllà de mostrar concretament com
funcionava la fàbrica urbana a nivell morfològic, va servir de base per una exhaustiva anàlisi que va informar molt directament la intervenció en el casc antic de les ciutats, a través
de normatives específiques i de criteris d’intervenció concrets.
Bona part d’aquests temes es reprenen, amb un to ben diferent, en l’altre gran llibre de Rossi, A Scientific Autobiography, publicat originalment en anglès l’any 1981. L’ Autobiografia
scientifica, però, afegeix una nova bateria de reflexions sobre el sentit de la descripció de la
realitat que apunten nous camins i s’alliberen del marc a voltes excessivament rígid i normatiu del text de 1966.
Un dels temes més interessants que el Rossi tardà desenvolupa, i que reforça l’argument de
situar Rossi entre els pioners de la cartografia operativa és el seu enteniment del projecte
d’arquitectura com a naturalesa: El que més em sorprèn de l’arquitectura [...] és la vida del
projecte; o, més ben dit, de la construcció, encara que també el projecte tan sols escrit o
dibuixat té una vida.” 561
Per Rossi, el projecte d’arquitectura no és únicament un mitjà tècnic per assolir la construcció d’una realitat material, sinó que és molt més. El projecte és en si mateix una autèntica
naturalesa, una altra realitat amb suficient grau d’autonomia que es pot anar explorant en
si mateixa: “El propi projecte es converteix en objecte retrobat; amb cada nou dibuix, el
projecte es transforma en objecte d’afecció.” 562
Aquí Rossi reprèn un tema que els Smithson reconeixen en el treball dels Eames, entendre
que hi ha una lògica pròpia en la producció dels documents de projecte que fa que aquests
tinguin un valor inherent que no està necessàriament lligat a la seva funció alogràfica de
transmissors d’informació espacial pendent de ser materialitzada.
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L’ Autobiografia scientifica insisteix contínuament en l’exercici ja no de descriure una realitat externa, sinó descriure les interioritats del procés projectual: “àdhuc a costa de repetir
coses ja escrites, descric així els meus projectes; perquè no crec que hi hagi diferències entre
l’apunt personal i la descripció, entre l’autobiografia i la tècnica, entre el que podria ser i el
que no és.” 563 El que és realment interessant i altament rellevant pel tema de la tesi és que
aquesta descripció dels mecanismes interns de projecte es converteixen, igual que ho feien
les descripcions fàctiques de la realitat urbana, en dispositius operatius que promouen i
informen nous projectes. La influència d’aquest argument en el desenvolupament posterior
de la cartografia operativa és molt important, ja que fonamenta bona part dels treballs que
basen la seva operativitat en operacions sobre el mapa, allò que més endavant anomenem
‘operativitat interna’ (§Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic).
Tal vegada, la història d’un projecte ha de ser simplement així, i, igual que el projecte, necessiti una conclusió, potser tan sols per poder ser repetida amb petites
variacions i moviments, o, també, per no resultar assimilada a nous projectes,
nous llocs i noves tècniques, altres formes de vida que sempre entreveiem.564
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Price: la mobilització de la realitat
En aquesta exposició dels pioners de la cartografia operativa, que segueix un ordre cronològic, pot sobtar la inclusió de Cedric Price després d’Aldo Rossi. Habitualment es tendeix
a associar Price amb els 1960s mentre que Rossi despunta sobretot durant els 1970s. És cert
que els projectes de Price van començar a influir en el món arquitectònic uns deu anys abans que
Rossi: si prenem com a exemple
els primers projectes que van
gaudir d’un ressò internacional
important, el Fun Palace de Price
és de 1961, mentre que el cementiri de Mòdena de Rossi és de
1971. Però no és menys cert que
ambdós arquitectes comencen
les seves carreres acadèmiques,
que són tan o més influents que
les seves carreres professionals,
aproximadament alhora: l’any
1955 Rossi comença a treballar
com a redactor de la revista Ca-

¤ Fig. 86: Potteries Thinkbelt. Cedric Price, 1966.

sabella-Continuità dirigida per Ernesto Nathan Rogers, mentre que l’any 1958 Price comença a ensenyar a l’escola d’arquitectura de la Architectural Association de Londres. Tanmateix, Cedric Price era tres anys més jove que Aldo Rossi.
Però més enllà de consideracions estrictament biogràfiques, cal tenir en compte que, respecte el tema que ens ocupa, les línies de recerca de Cedric Price entren molt més de ple
en la contemporaneïtat que no pas les de Rossi. I això succeeix bàsicament per una raó: la
influència directa que Price té sobre alguns dels arquitectes contemporanis estudiats més
endavant, i en concret Rem Koolhaas i Bernard Tschumi que el van tractar directament en
l’entorn de l’ Architectural Association School of Architecture i que en són deutors reconeguts. Tschumi explica que va anar a Londres per treballar amb Price, ja que mentre era estudiant a Zurich es va interessar molt per haver trobat una manera de ser “simultàniament
crític i inventiu”.565 Koolhaas, en la introducció del llibre Re:CP fa un extraordinari panegí-
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ric de la figura de Cedric Price, de qui diu que “ningú no ha canviat tan l’arquitectura amb
tan pocs mitjans con Cedric Price”.566
La vigència de Price, una autèntica rara avis avançada al seu temps, és avui en dia cada
cop més patent. Les idees que Price va defensar, sovint amb una clara voluntat polèmica,
mantenen avui en dia no només una total pertinència en el debat contemporani, sinó fins
i tot una virulència que cinquanta anys no semblen haver calmat: “en qualsevol disciplina
hi ha constructors i destructors—l’atenció se centra en els primers, però, de fet, la segona
categoria és més rara i probablement més essencial per al futur. Price és un destructor.” 567
Entre moltes altres innovacions importants, tant en els objectius de l’arquitectura com en
els mitjans per enfrontar-se al projecte, Cedric Price destaca per mobilitzar la realitat i començar a explorar de ple la capacitat operativa del mapa en el projecte arquitectònic. Price
és, en aquest sentit, una figura-pivot, que articula les primeres intuïcions i recerques del que
hem anomenat els pioners amb el desenvolupament de la cartografia operativa pròpiament
dita a partir de la data mítica de 1982, que tractarem en detall en els capítols posteriors.
Des dels inicis de la seva carrera com a projectista, Cedric Price utilitza el mapa de manera molt diferent del que s’havia fet fins aleshores en arquitectura. Fins a arribar a Price,
el mapa gairebé sempre es reclama des del projecte d’arquitectura per tal de representar o
posar de manifest una realitat d’ordre geogràfic o formal. Fins i tot en els Smithson o en
Rossi, el mapa parla d’una condició física (morfologia) o de lloc (topografia/geografia). Cedric Price comença a fer servir el mapa per parlar d’aspectes organitzatius i temporals, per
tractar qüestions relacionades amb la logística, el muntatge, l’activitat, l’ús o el canvi.
En resum, Cedric Price utilitza la cartografia de manera alhora abstracta—és a dir alliberada de la seva condició mimètico-geogràfica—, i operativa—és a dir, utilitzada com “una
eina de projecte.” 568 El mapa ja no serveix només per posar de manifest certes condicions
de lloc sinó que s’explota pel seu caràcter diagramàtic i la seva potencialitat organitzativa.
Els mapes de Price es relacionen més directament amb la capacitat performativa dels mapes
militars que no pas amb la qualitat descriptiva dels mapes geogràfics. Són mapes que més
enllà de reconèixer condicions existents, estableixen protocols per intervenir activament
sobre la realitat representada. La referència militar no és gratuïta: referint-se al projecte
Phun City de 1970, un dels primers exemples de ciutat temporal construïda en un entorn
rural per acollir un festival de tres dies de durada, Price parla dels riscos i avantatges de
projectar una comunitat efímera en un emplaçament verge, que l’obliga a treballar amb un
tipus de document “més proper a un mapa de tàctica militar que no pas a un plànol arqui299
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tectònic.” 569 El mapa militar té com a objectius prioritaris tant documentar com projectar
una acció. Tant si el mapa es genera a posteriori per donar constància de com han succeït
uns fets bèl·lics concrets per tal d’analitzar les causes del desenllaç ja conegut, com si el
mapa es genera a priori per tal de comprovar escenaris i fixar criteris per l’acció militar que
finalment s’han de resoldre en unes ordres concretes de l’estratega (militar de taula) al soldat (militar de camp), el mapa militar prioritza l’element performatiu, tot allò que té a veure
amb l’acció. El reconeixement del terreny—una expressió també d’origen militar—posa de
manifest determinades condicions o característiques del terreny on es desenvolupa el ‘joc’
bèl·lic, però sempre en relació a la consecució de certes accions—que poden ser tant d’atac
(promoció d’accions) com de defensa (obstrucció d’accions), allò que en termes priceans
seria “acció i inacció (action and inaction)”.570
Cedric Price està interessat sobretot en el caràcter dinàmic de la realitat, i la seva arquitectura sovint es limita—de manera conscient i explícita—a proposar connexions, desviacions, obstruccions, en definitiva relacions entre gent, estructures i programes més que no
pas construccions amb valor autònom. L’objectiu últim de l’arquitectura és afegir incertesa
i obrir possibilitats:
La justificació de la utilitat d’un procés incert i indeterminat és una de les obligacions de l’arquitecte respecte la societat. [...] L’arquitectura i l’urbanisme han
d’incrementar, a través del seu contingut, l’abast de la imaginació, la invenció i
l’enginy dels seus usuaris.571
Aquesta actitud de valorar l’activitat i el dinamisme de la vida per sobre de l’estabilitat associada als valors més tradicionals de l’arquitectura, duu a Price a plantejaments que sovint
voregen l’anti-arquitectura. La figura de l’ ‘anti-arquitecte’ és utilitzada per Price per esborrar el sentit tradicional de l’arquitectura sense deixar de respondre a l’imperatiu de la utilitat,572 que en paraules del propi Price s’identifica, molt en línia amb l’ethos de la modernitat,
amb “allò que permet un canvi socialment beneficiós”.573 Al límit, el gest més radical acaba
essent el preguntar-se per la necessitat de l’arquitectura en una situació determinada. En un
entrevista de BBC Radio 4, emesa el 5 de novembre de 1976, Reyner Banham ho expressa en
aquests termes: “L’enfocament bàsic [de Cedric Price] és sens dubte un que m’interessa, realment és una forma no de dir: ‘Quin tipus d’edifici vols?’, sinó gairebé demanar en primer
lloc, ‘Segur que necessites un edifici?’”.574 En l’article “Life-conditioning”, de 1966, Price
escriu un dels seus aforismes més cèlebres, a cavall entre la boutade sarcàstica d’un dandy
anglès i el koan d’un mestre Zen: “En ser preguntat per al condicionament d’artefactes, l’arquitecte / urbanista ha d’exercir tot el seu coneixement sobre la pertinència o la necessitat de
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fer res en absolut. (El millor consell tècnic pot ser que en lloc de construir una casa, el vostre
client hauria de deixar la seva dona.)...” 575
A banda del seu gust per les frases lapidàries, molts dels projectes de Price es concreten en
diagrames, mapes i altres documents que voluntàriament eviten determinacions formals,
per tal de mantenir clarament en el punt de mira les qüestions fonamentals que el projecte
d’arquitectura pretén abordar, que mai no són d’arrel tectònica, material o morfològica.
Des del seminal projecte pel Fun Palace de 1961 fins al projecte Magnet per Londres de
1994, les propostes de Price aposten per intervencions molt concretes però simultàniament
informes, en el sentit que el seu valor no es deriva d’una formalització que o bé s’evita del
tot o bé es resol amb un grau d’immediatesa tal que obstrueix tota possibilitat de construir
una posició autorial a partir de la formalització arquitectònica.576 Pel que fa a la informalitat de Price en els dos sentits descrits, són paradigmàtics la proposta A Lung for Midtown
Manhattan de 1999 i l’Inter-Action Centre de 1973, respectivament. En el primer cas, com
a resposta al concurs plantejat per repensar una àrea del West Side de Manhattan, Price decideix, en un gest clàssic d’anti-arquitecte, obstruir voluntàriament la possibilitat de
prendre decisions d’ordre formal i prendre partit per un projecte obert, consistent en no
proposar una construcció concreta i deixar el lloc com un buit urbà, un pulmó per a Manhattan que exploti i tregui profit de “l’element de guaret present en l’emplaçament”.577 En
el segon cas, la formalització s’obvia al reduir-se a l’aplicació quasi-automàtica d’una lògica
de construcció prefabricada de caràcter brutalment industrial, on tots els elements van ser
escollits directament dels catàlegs dels fabricants sense cap mena de pretensió de recuperació cultural de l’estètica resultant.578 El cas de Potteries Thinkbelt, de 1964, es trobaria
entremig d’aquests dos extrems. A Potteries Thinkbelt, un dels projectes més radicalment
innovadors de Price, es treballa a diferents escales de manera discontínua: a escala territorial es conceptualitza i s’identifica la possibilitat del Thinkbelt com a nova entitat urbana
basada en la unió ‘tova’ entre educació, producció i habitatge; a escala edificatòria es plantegen solucions diagramàtiques que responen a necessitats d’ordre logístic i organitzatiu; i
a escala de detall es plantegen solucions prototípiques, industrialitzades i modulars, posant
de manifest el seu caràcter sistemàtic més que no pas la seva concreció formal específica. El
valor de les propostes rau o bé més ençà o bé més enllà de la seva formalització concreta, i
en tots tres casos es busca activar usos inesperats, augmentar la riquesa de la relació entre
l’espai i l’home: “El motiu de l’arquitectura, més que satisfer un desig, és encoratjar la gent
a comportar-se, mentalment i física, de maneres que abans haurien cregut impossibles.” 579
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A partir de l’interès pel caràcter obert, dinàmic i ric de la realitat, és comprensible que
Price hagi de fer servir, des de ben el principi de la seva activitat professional, un tipus
de documents que li permetin treballar des d’aquesta cosmovisió. No és casual, doncs, la
gran quantitat de documents gràfics heterodoxos que Price utilitza per a desenvolupar i
presentar les seves propostes. Taules, diagrames, esquemes organitzatius, instruccions de
muntatge, taulers de joc, i, evidentment, mapes, s’alineen molt millor que l’arsenal gràfic
convencional de l’arquitectura (plantes, seccions, perspectives) per plantejar els temes que
interessen a Price.580 Els documents gràfics de Price sempre tenen una important component temporal: tracten de qüestions organitzatives i performatives; parlen gairebé sempre
de canvi, d’usos possibles, d’obsolescència; plantegen escenaris oberts, entorns de joc no
resolts en una única solució.
El temps és la quarta dimensió de l’arquitectura—i sempre ha de ser inclòs en
qualsevol codi d’arquitectura vàlid. ‘L’arquitectura és allò que, a través de la distorsió del temps, crea condicions socialment beneficioses que fins aleshores eren
impossibles’. 581
Finalment, i encara que d’entrada pugui sembla paradoxal, tot el projecte radical de Price és
clarament connectable amb la sensibilitat smithsoniana per l’ordinari, i en general amb els
moviments sorgits després de la Segona Guerra Mundial basats en la reclamació de l’existent. Amb un to molt diferent, Price s’alinea amb els Smithson al defensar una mirada nova
i desacomplexada sobre la realitat com a font de renovació de l’arquitectura. Aquest fet, conjuntament amb la seva predilecció per utilitzar documents gràfics notacionals, el situa com
un personatge fonamental en el treball de recerca que aquesta tesi proposa. Al capdavall, la
cartografia operativa es basa en un reconeixement de la realitat capaç d’informar decisions
de projecte, i Cedric Price marca un abans i un després en la construcció operativa de la
realitat com a eina de projecte arquitectònic:
Amb epigrames lapidaris, dibuixos esquelètics i un geni polèmic per a mobilitzar el real enfront de les pretensions d’una professió encara sorprenentment
megalòmana, [Cedric Price] va canviar el terreny de l’arquitectura.582
Per tancar aquest capítol introductori a la operativitat cartogràfica en l’arquitectura, cal
deixar clar que els Smithson, Rossi i Price no són els únics pioners en la integració del mapa
al projecte arquitectònic. Sense ànim d’exhaustivitat podem recordar que Georges Candilis i Shadrach Woods treballen amb la realitat tal i com es troba als bidonvilles; Aldo Van
Eyck enregistra realitats no-occidentals (pueblos de Nou Mèxic, poblats dogons) per desco-
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brir modes alternatius de construir i d’ocupar l’espai social; Reyner Banham reconeix Los
Angeles com una nova ecologia urbana que marca certes tendències de la ciutat contemporània global; Robert Venturi i Densie Scott Brown fan un aixecament precís dels espais
populars de la era consumista posant en valor les qualitats dels espais no projectats; mentre
que equips radicals dels 1970s com Superstudio o Ant Farm inicien un reconeixement dels
aspectes performatius de la realitat existent en detriment dels seus aspectes formals. No
obstant, aquesta tesi no és el lloc per desenvolupar amb el detall que es mereix aquesta genealogia, raó per la qual ens hem centrat en les figures dels Smithson, Rossi i Price, que són
des del nostre punt de vista les més significatives pel que fa a l’aproximació a l’existent amb
voluntat no purament descriptiva o representativa sinó anticipatòria i projectiva.
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Àmbits d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic
Dins de l’àmbit del projecte arquitectònic, la cartografia operativa és el marc conceptual que
ens permet explorar diferents maneres de treballar amb mapes des d’una òptica projectiva.
La metodologia de treball implícita a la cartografia operativa trenca amb la falsa divisió entre
anàlisi i projecte a través de la construcció de mapes que contribueixen a delimitar problemàtiques urbanes, informar decisions de projecte arquitectònic, i ajudar a comunicar les propostes: en definitiva, a explorar noves relacions operatives entre mapa i projecte. Així doncs, la
cartografia operativa permet una revisió i una ampliació de les lògiques de producció, de l’instrumental, i fins i tot de l’objecte del projecte arquitectònic. El mapa, utilitzat críticament en
el procés de projecte, va molt més enllà del dibuix intencionat del plànol de situació, i promou
noves vies de conceptualització, resolució i comunicació del projecte. Conceptualització, resolució i comunicació són els tres àmbits d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic.
Quan parlem de conceptualització, ens referim al fet que el mapa pot servir per acotar els
problemes que el projecte aborda—en podríem dir també problematització, seguint una
nomenclatura més propera a la filosofia i potser més acurada, però que té l’inconvenient de
la negativitat que la paraula ‘problema’ duu associada en les seves accepcions més comunes
. El mapa, en aquest cas, esdevé un dispositiu conceptualitzador que emmarca de manera
dirigida i concreta la qüestió que el projecte pretén resoldre. El mapa contribueix així a la
construcció precisa de l’enunciat arquitectònic: la pregunta de la qual el projecte es presenta
com a resposta. La importància d’aquesta construcció és bàsica, ja que la major part del
caràcter propositiu del projecte rau en la pregunta que fa.
Quan parlem de resolució, ens referim al fet que el mapa pot servir per informar decisions
concretes de projecte. El mapa, aleshores, esdevé un dispositiu instrumental que facilita
preses de decisió concretes. El mapa contribueix així a informar la resolució del projecte
aportant un tipus d’informació que es té en compte a l’hora de concretar solucions específiques de projecte.
Finalment, quan parlem de comunicació, ens referim al fet que el mapa pot servir per presentar el projecte. El mapa, llavors, esdevé un dispositiu comunicatiu que activa una determinada
manera d’exposar el projecte. Cal tenir en compte que entenem la comunicació com un pas
constitutiu de tot projecte: fins que un projecte no incorpora l’alteritat no és pròpiament projecte. A banda de la necessària seducció per captar l’interès de l’altre, la comunicació dirigeix
en primer lloc el to del projecte a través de la forma com es concreta públicament. El mapa pot
contribuir així a la presentació del projecte i a la seva entrada a l’esfera pública.
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Per tal d’explorar en més detall aquests tres àmbits diferenciats d’operativitat cartogràfica
en el projecte arquitectònic, utilitzarem un exemple concret que és un dels primers projectes en què s’opera amb el mapa des de les tres esferes simultàniament: la proposta de OMA
per la ciutat nova de Melun-Sénart de 1987.
Malgrat que es tracta d’un projecte relativament “vell” i en els darrers anys s’ha avançat
molt en alguns aspectes instrumentals, especialment pel que fa a la coordinació d’equips
de treball multidisciplinars i la incorporació de noves tècniques digitals de reconeixement,
tractament de dades, escriptura de protocols, simulació de comportaments, performance evaluation, codificació de la comunicació o output gràfic; la proposta de Melun-Sénart
manté la vigència per la seva radicalitat de plantejament. A més de ser un dels primers i
més potents exemples d’usos operatius del mapa en el projecte arquitectònic, la relativa senzillesa de mitjans amb els quals el projecte està resolt facilita l’exposició de la operativitat
cartogràfica a tots els nivells: conceptualització, resolució, comunicació.
Això no obstant, cal deixar ben clar que la tria de la proposta de Melun-Sénart com a cas
d’estudi es fa per ajudar a il·lustrar els diferents àmbits d’operativitat cartogràfica, i en cap
cas pressuposa un posicionament de l’autor en el sentit de considerar-la la única (i ni tan
sols la millor) manera d’utilitzar operativament el mapa en el projecte arquitectònic.
Finalment, ens sembla que destinar un capítol sencer a treballar un cas d’estudi té sentit
perquè permet fer l’exercici d’explorar en detall la operativitat cartogràfica en un projecte
arquitectònic concret que utilitza el mapa en tots els àmbits de projecte, podent-se estendre
en reflexions derivades d’aquesta operativitat quan l’assaig ho demani. Addicionalment,
haver fet aquest exercici permet que el gruix de projectes que es treballen al darrer capítol de
la tesi, que tracta sobre els diferents modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic (§Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic), puguin ser tractats de manera
més dirigida i orientada sense caure en una visió superficial.
Melun-Sénart com a cas d’estudi
El projecte de OMA per la ciutat nova de Melun-Sénart tracta d’ imaginer le néant, en les
paraules que el propi Koolhaas tria com a títol a la presentació més intencionada de la proposta.583 ‘Imaginar el no-res’ és evidentment una provocació, una mena de koan dirigit a
arquitectes i urbanistes per forçar una refundació disciplinar que recuperi la rellevància de
l’arquitectura a l’hora de generar realitat, en un moment on les lògiques informals de les
finances i la globalització afecten l’entorn físic dels homes i construeixen realitat de manera
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molt més efectiva que no pas les estratègies formalitzadores de l’arquitectura tradicional. El
gèrmen de la idea apareix en un text de 1985 que duu el mateix títol, “Imagining Nothigness”, on Koolhaas defineix el buit com el contrari de l’arquitectura, el buit en el sentit d’allò
no construït (void-vide), que associa de forma retòrica amb el no-res (nothingness-néant).584
Aquest text ja avança la necessitat que els arquitectes puguin treballar no només afegint
més arquitectura sinó també esborrant-ne: “És una tragèdia que els urbanistes només planifiquen i els arquitectes només projecten més arquitectura. Més important que el disseny
de les ciutats serà el disseny de la seva decadència. [...] Un procés revolucionari d’esborrat i
d’establiment de ‘zones de llibertat’ [...]; l’exploració i el conreu del no-res.” 585 Que aquesta
idea no sigui original i tingui una filiació molt clara, que comença en els Situacionistes i
continua per Cedric Price i la “horda de contracultura anglosaxona dels anys seixanta”,
no li treu gens ni mica de rellevància.586 Koolhaas és capaç d’articular l’urbanisme unitari
situacionista, el no-plan i l’anti-arquitectura de Cedric Price, o la Cité climatisée de Yves
Klein i Claude Parent, en un concepte realment operatiu en el paisatge contemporani de la
‘post-arquitectura’, que el propi Koolhaas fa servir com a pal de paller per explorar el projecte a diferents escales. Però deixant de banda l’element de provocació, és evident que per
tal d’imaginar aquest buit que es postula com un nou àmbit de treball de l’arquitecte, cal
desenvolupar eines projectuals que permetin reconèixer, activar i treballar amb aquest buit.
I el mapa és una d’elles.
Per entendre la importància que el mapa pren en aquest cas, tant a nivell de conceptualització, com de resolució i comunicació, és necessària una breu exposició del projecte. La
proposta de Melun-Sénart parteix d’una “rendició deliberada”, és a dir, d’assumir que l’urbanisme tradicional ja no serveix per a projectar la ciutat:
El lloc de Melun-Sénart, l’última de les villes nouvelles que envolten París, és
massa bonic per imaginar una nova ciutat allà amb innocència i impunitat.
La immensitat del paisatge, la bellesa dels boscos i la calma de les granges formen
una presència intimidant, hostil a qualsevol noció de desenvolupament urbà.
Caldria una segona innocència per creure, en aquest final del s. XX, que allò
urbà—allò construït—es pot planificar i dominar.
Massa ‘visions’ d’arquitectes s’han estavellat ja com per proposar noves incorporacions en aquest batalló quimèric.
Avui en dia, el consens es construeix al voltant de l’evasió; la nostra adhesió més
profunda és al no-esdeveniment.
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Allò construït és, a hores d’ara, fonamentalment sospitós. Allò no-construït és
verd, ecològic, popular. Si el construït—le plein—és ara fora de control—subjecte a un aldarull polític i financer permanent, aquest encara no és el cas del
no-construït; el no-res pot ser l’última qüestió on les certeses siguin plausibles.
En un moment en què la complexitat de tota construcció tridimensional és infernal, la preservació del buit és relativament fàcil. En una maniobra de rendició
deliberada—una tàctica per invertir una posició defensiva—el nostre projecte
proposa estendre aquest canvi polític cap al domini de l’urbanisme: prendre la
posició de debilitat de l’urbanisme com a premissa.
Aquest projecte és més un discurs sobre el que no ha de succeir a Melun-Sénart
que no pas sobre allò que hauria de passar-hi. 587
Enlloc de pretendre determinar allò construït, OMA proposa preservar el buit com a garant d’una nova estructura urbana ‘tova’, basada en un model rizomàtic i operatiu—que
treballa amb cartografies; enlloc del tradicional model formal i significatiu—que treballa
amb determinacions morfològiques, o per dir-ho en terminologia deleuziana, amb ‘calcs’.
Seguint la conceptualització de Deleuze i Guattari, Zaera caracteritza la obra de OMA com
a “rizomàtica, és a dir, construïda fonamentalment sobre la seva operativitat”, i posa MelunSénart com “[sens dubte] l’exemple més perfecte [d’arquitectura rizomàtica, ja que] l’estratègia consisteix en la generació d’un sistema amb capacitat de desenvolupar-se, en lloc de la
determinació de resultats formals.” 588
El projecte de Melun-Sénart posa sobre la taula de manera molt clara la qüestió de què pot
ser objecte de decisió projectual a l’hora de construir la ciutat nova, i entra en el joc una
component d’ incertesa que no només s’entén com a constitutiva de la realitat urbana contemporània, sinó que a més de reconèixer-la s’acull dins la disciplina i es proposa com a
nova tècnica projectual.
Si la generació del 68 va tenir el mèrit de descobrir la platja sota de les llambordes, va fer d’aquesta descoberta el pretext per a desactivar tota una disciplina—
l’urbanisme—sumint així tota una cultura en la incapacitat de ‘codificar-se’ en
el territori que ocupa.
Si hi ha d’haver un ‘nou urbanisme’, no pot basar-se en les fantasies bessones
de l’ordre i l’omnipotència: el ‘nou’ urbanisme serà una posada en escena de la
incertesa.589
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Però més enllà de la voluntat de rescatar l’urbanisme de l’atzucac tardomodern, la raó bàsica per la qual el gest radical de OMA és rellevant en el marc d’aquesta tesi és que relaciona
directament la necessitat de treballar assumint la incertesa contemporània amb el mapa
com a instrument que permet acostar-se a aquesta realitat incerta sense bloquejar-se, i el
que és més important, que permet prendre decisions transformadores i anticipatòries sobre
aquesta realitat en flux.
Forçant potser una mica massa l’analogia del projecte de Melun-Sénart amb el rizoma de
Deleuze i Guattari, però en tot cas copsant el caràcter genuïnament innovador de l’ús del
mapa en la proposta, Zaera en parla en aquests termes:
La presentació gràfica del projecte és senzillament deliciosa en la seva heterogeneïtat lingüística; una autèntica cartografia. S’hi poden trobar codis diferents,
corresponents a diferents entrades, a diferents accessos o relacions amb diferents
parcel·les del projecte, més que l’abstracció d’una codificació formal de la realitat
o un calc, sobreimposada als processos reals. Línies de moviment, trossos de
diferents teixits urbans, xifres indicant densitats, figures que representen activitats, logotips de corporacions, ... tots ells juxtaposats, contribuint a formar un
document informe, sempre modificable, operatiu més que legislatiu o determinant de competències. La més estricta aplicació del rizomàtic principi de cartografia o calcomania.590
A partir del projecte del Parc de La Villette, i encara amb molt més desenvolupament instrumental i potència conceptual a la proposta per Melun-Sénart, OMA postula el mapa
com a un instrument idoni per treballar amb la incertesa contemporània. Davant de la
impossibilitat de construir una disciplina de l’urbanisme i l’arquitectura basada sobre idees
d’ordre i control absolut, la proposta de OMA és trobar nous modes de treballar que incorporin els graus de llibertat i d’indeterminació necessaris sense renunciar a la capacitat de
l’arquitectura d’anticipar realitats. La utilització del mapa com a instrument de projecte és
una de les peces claus que evita el bloqueig que el veredicte sobre la impossibilitat de control
podria haver generat en la disciplina. El mapa és un document precís i rigorós, que permet
reconèixer condicions de la realitat existent i alhora projectar-ne de noves, i a més té l’avantatge de ser molt més obert que els sistemes gràfics tradicionals de l’arquitecte, i sobretot
de permetre la presa de decisions estratègiques, no lligades a una formalització concreta. El
mapa—així com el diagrama—és un document ideal per a treballar amb la realitat fluida i
complexa de la contemporaneïtat, ja que ajuda a evitar dos escenaris extrems que implicarien la irrellevància total de la disciplina: d’una banda limitar l’arquitectura i l’urbanisme
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a pràctiques impositives on el projecte es resol estrictament per determinacions geomètriques, formals i materials; i d’altra banda bloquejar completament la possibilitat de prendre
decisions arquitectòniques amb ambició transformadora, compte tingut de la impossibilitat
de controlar la ciutat des d’una disciplina caduca. Davant de la impossibilitat del control
total, doncs, apareixen a priori dues vies clares: obviar el fet i continuar treballant com si
des de l’arquitectura es pogués controlar l’entorn físic de l’home; o bé reconèixer la obsolescència de la disciplina i buscar altres maneres per transformar aquest entorn físic. Però
hi ha una tercera via que evita aquesta falsa disjunció. Mantenint l’esperit crític que duu a
reconèixer la inoperància d’un cert tipus de sistema de projectació de la ciutat i de presa de
decisions arquitectòniques basat en la fantasia de l’ordre i el control total, i afegint-hi un
component d’optimisme vitalista (“convertir l’optimisme en perill i fer que aquest perill
parli” 591), Koolhaas arriba a una tercera via que suposa una refundació disciplinar que afecta tant els objectius com l’instrumental de l’arquitectura. En aquest context, el mapa és un
dels elements que ajuda a defensar la rellevància tant crítica com propositiva de la pràctica
arquitectònica contemporània, arquitectura entesa en un sentit ampli que inclou l’urbanisme i l’arquitectura del paisatge.
El projecte de Melun-Sénart fa operativa la idea de projectar amb el buit, ampliant el camp
d’acció de l’arquitectura a partir d’un raonament que paradoxalment es planteja com una
rendició. La mateixa idea apareix dos anys després, a la proposta per la Très Grande Bilbliothèque de París. Malgrat el canvi d’escala (de ciutat a edifici), que suposa nivells molt diferents de resolució arquietctònica, l’estratègia és similar. Si a Melun-Sénart es comença amb
el reconeixement d’una incapacitat de l’urbanisme, a la Biblioteca de França es comença reconeixent una incapacitat de l’arquitectura i prenent aquesta posició de feblesa com a oportunitat: “l’ambició [...] és alliberar l’arquitectura de responsabilitats que ja no pot assumir i
explorar agressivament aquesta nova llibertat.” 592 La mateixa idea de projectar amb el buit,
amb allò que no és arquitectura, o més precisament, amb allò que no està sobredeterminat
per l’arquitectura, apareix sota el concepte de la la ‘estratègia del buit’ (strategy of the void):
“La Très Grande Bilbliothèque s’interpreta com un bloc sòlid d’informació, un repositori de
totes les formes de la memòria [...]. En aquest bloc, els principals espais públics es defineixen
com absències d’edifici, buits excavats en el sòlid d’ informació.” 593
Així doncs, des del punt de vista de la seva contribució a la generació de conceptes disciplinars, el projecte de Melun-Sénart es pot resumir en la parella ‘imagining nothingness—
strategy of the void’. En definitiva, Koolhaas proposa la activació del buit com a nou àmbit
de decisió arquitectònica: “si el construït ha esdevingut incontrolable, cal aspirar al domini
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del buit.” 594 Però més enllà de la pertinència del moviment tàctic d’instrumentalitzar el buit
com a nova categoria de decisió del projecte urbà, la proposta d’OMA té un interès encara
més gran en el marc d’aquesta tesi: el fet que totes les decisions projectuals van en la línia de
fer operativa la realitat a través d’una sèrie de cartografies que permeten reconèixer-la, protocolitzar-la i fer-la proliferar com a projecte. Finalment, tal i com s’ha exposat més amunt,
la proposta d’OMA per Melun-Sénart té l’interès especial de ser un dels primers projectes
en què s’opera amb el mapa des dels tres àmbits d’operativitat cartogràfica simultàniament:
la conceptualització, la resolució i la comunicació.
Conceptualització
A banda d’utilitzar el mapa a nivell de resolució i comunicació en fases més avançades de la
proposta, OMA incorpora des de l’inici la lògica pròpia de la cartografia en els objectius del
projecte, aconseguint d’aquesta manera gestionar la incertesa sense bloquejar-se. A nivell
de conceptualització inicial, la proposta de Melun-Sénart és gairebé indestriable del mapa:
la lògica cartogràfica tenyeix tot el projecte, des de la necessitat d’inventariar la realitat
concreta per evitar una aproximació idealista a la nova ciutat, fins a plantejar el projecte en
termes de protocol que permet l’intercanvi d’informació entre agents i escales.
Vam fer un inventari acurat de la situació:
Hi havia una carretera a través del lloc; hi havia pobles antics; hi havia dos boscos enormes, terres de conreu, un futur campus, i una zona de paisatge molt
bonic entre els boscos on els reis francesos perseguien cérvols d’un bosquet a
l’altre, i els disparaven mentre corrien a amagar-se.
I vam començar a analitzar per lògica inversa:
En lloc de començar el concurs dient ‘això és el que volem fer’, vam definir amb
molta cura el que no volíem fer; no ens vam preguntar ‘on construir?’, sinó ‘on
no construir? Com abstenir-se de l’arquitectura?’
En lloc de projectar sobre el paisatge, vam deduir-ne parts, amb l’esperança que
podríem inventar un argument invers. A través d’aquest procés d’eliminació,
vam arribar a una figura d’aparença xinesa indicant els espais buits que podríem
protegir de la contaminació de la ciutat—un nou element de control que li donaria a la ciutat, que òbviament no seria una ciutat clàssica sinó potser una ciutat
contemporània, una certa forma de coherència i de convicció.
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I llavors vam dir, ‘la resta la lliurarem al caos.’ Abandonarem el residu—els terrenys al voltant i entre les traces de la figura xinesa—a allò que els francesos anomenen merde—a la lletjor de l’arquitectura europea-americana-japonesa actual,
estàndard, contemporània i quotidiana, i generar, a través d’aquesta lletjor, un
contrast potencialment sublim entre les àrees buides del lloc—els que havíem
protegit de l’edificació—i el creixement incontrolable, caòtic, gairebé cancerós,
de la ciutat en el seu conjunt.595
La proposta de Melun-Sénart utilitza el mapa des del moment inicial en el qual es construeix l’enunciat del problema. El concepte bàsic és ‘on no construir?’, i el sistema de bandes
buides que n’és la resposta es pensa com a mapa. L’armadura conceptual del projecte està
íntimament lligada amb la manera de pensar que el mapa activa: un projecte construït en
fricció amb la realitat i evitant la imposició de models idealitzants; un projecte obert, evocador de múltiples solucions possibles; un projecte estratègic que evita sobredeterminacions
formals.
El sistema de bandes

La primera decisió que es pren a nivell de conceptualització és acotar les decisions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques a un sistema d’espais buits. La proposta només
tracta dels buits, només treballa i dóna informació sobre els buits. De bon principi es fa una
clara distinció entre les àrees de
control projectual—les ‘bandes’
buides que acullen usos estructurants: la preservació del paisatge, el control dels sistemes infraestructurals, i la distribució dels
programes centrals—; i les àrees
¤ Fig. 87: Melun-Sénart. El lloc com a sistema urbà: estat inicial
i sistema de bandes. OMA, 1987.

d’indeterminació—les ‘interbandes’ que acullen un teixit urbà

que pot ser edificat amb una independència gairebé total les unes respecte les altres i segons
les demandes i necessitats dels diferents promotors: “Proposem la implementació d’unes
bandes en l’emplaçament del projecte que, per la seva grandària i disseny, recondueixin
l’estructura i les principals qualitats del lloc.” 596
El sistema de bandes de buit preservat i estructurant, com veurem més endavant, és el producte d’un “acurat inventari de la situació”, que no és simplement una anàlisi objectiva, sinó
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un reconeixement de la realitat del terreny protocolitzada d’acord a paràmetres rellevants
pel projecte: visuals, condicions de límit, infraestructures existents, etc. El projecte es basa
en llegir la disposició del terreny i intervenir tenint en compte els canals de flux de les tendències naturals del terreny, entès en un sentit ampli i no limitat a les característiques físiques. Llegir la disposició del terreny és posar de manifest les seves tendències o inclinacions.
El mapa s’utilitza per a llegir la propensió del terreny, o més específicament, el potencial que
hi ha en aquesta propensió o tendència. Això és el que en filosofia xinesa clàssica s’anomena
el shi i que François Jullien ha exposat en el seu llibre La propension des choses com la base
del pensament estratègic: “el potencial que neix de la disposició”.597 El projecte, doncs, es
planteja tot ell com a sistema cartogràfic i operatiu que ‘llegeix per reconduir’. D’aquesta
manera es posa de manifest el caràcter actiu del lloc, que deixa de ser un simple receptor del
projecte per esdevenir projecte ell mateix, gràcies a la protocolització efectuada pel mapa de
les seves propensions i dels potencials que se’n desprenen: “[Les reflexions precedents] ens
animen a prendre el lloc com a punt de partida de la nostra proposta i a considerar el seu
abast i la seva disponibilitat com a qualitats urbanes des de les quals és possible controlar
les apostes urbanes.” 598
El paper decisiu del paisatge

Darrera d’aquesta actitud d’activar el lloc a partir del mapa hi ha el refús a produir una
(enèsima) ideologia urbana apriorística, que es desenvolupa amb independència de la realitat urbana i arquitectònica del terreny concret i simplement s’hi sobreposa o en el millor
dels casos s’hi adapta.
Ens neguem a produir una
nova ideologia urbana i prenem com a punt de partida
la realitat arquitectònica i
urbanística de Melun-Sénart. La nostra proposta es
qüestiona sobre l’heterogeneïtat construïda de la ciutat moderna i l’aprofita per
a afirmar el paper decisiu

¤ Fig. 88: Maquetes del Parc de La Villette i Melun-Sénart.
OMA, 1982-1987.

del paisatge en una societat on gairebé tot el territori és potencialment urbà.599

312

Àmbits d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic

És precisament aquest interès per reflexionar sobre la realitat concreta i per utilitzar el paisatge com a horitzó narratiu allò que reclama l’ús del mapa. El mapa és un document que
es presta òptimament a la tasca de llegir condicions existents i operar a partir d’aquesta
realitat, evitant per tant tota imposició de models idealitzants: les idees o les essències il·
lustrades o encarnades en les plantes de traçats urbans i zonificacions urbanístiques són
reemplaçades per relacions o prestacions actualitzades pel sistema obert que és el mapa.
Segons Zaera, aquí OMA treballa assumint plenament el concepte heideggerià de Gestell
(estructura d’emplaçament) com a essència de la tècnica moderna, que substitueix la ‘idea’
com a base epistemològica. Mentre la idea es relaciona amb un coneixement representatiu
o formal, la estructura d’emplaçament s’associa amb una concepció relacional i operativa de
la realitat.600 Per ser una mica més precisos, cal tenir en compte que l’essència de la tècnica
com a Gestell és una forma de la veritat, és a dir, de donar-se el ser de l’ens. I precisament
una forma tal que les coses passen a un segon pla, i el món es revela com a estructura de
disponibilitat (Bestand). Segons aquesta veritat ontològica ‘ser’ equival a ‘ser produït’ o ‘productible’. És a dir, que es pot portar davant, presentar, efectuar. Sense voluntat d’allargar-nos, podríem dir que l’emplaçament és aquesta forma de ‘comprendre’ el ser. En tot cas,
donat un canvi d’orientació epistemològica, es fa necessari un canvi d’orientació metodològica, i els processos de coneixement, així com els instruments que permeten conèixer, necessàriament han de canviar. En el camp del projecte arquitectònic, el mapa, juntament
amb el diagrama i d’altres dispositius, tal i com
ja hem tractat a bastament (§Mapes operatius i pràctiques diagramàtiques),

és un dels instruments que

possibilita l’accés a aquest nou tipus de coneixement operatiu.
A més de la reflexió sobre la realitat concreta,
el “paper decisiu del paisatge” a la societat contemporània es presta també a una exploració
del mapa com a document de projecte, i obre
el camí de moltes de les reconceptualitzacions
més interessants de l’arquitectura, l’urbanisme
i la arquitectura del paisatge recent, entre les
quals cal citar les field conditions de Stan Allen,
¤ Fig. 89: Melun-Sénart. Detall del mapa-tauler
de joc. OMA, 1987.

els flatbeds de James Corner, el pintoresquisme
contemporani d’Iñaki Ábalos i el landscape ur313
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banism de Charles Waldheim.601 No és doncs casual que aquesta via d’innovació i recerca
en els projectes arquitectònics que pren com a pal de paller conceptual un paisatge operatiu
i no únicament representatiu, ha esdevingut un dels camps més fèrtils en l’ús del mapa com
a instrument de projecte.
El projecte com a tauler de joc

Un altre aspecte en el qual l’ús del mapa a nivell de conceptualització és significatiu és en
la comprensió del projecte com a tauler de joc. Si la ciutat contemporània és el producte de
moltes forces, la major part de les quals són alienes a l’arquitectura, el paper d’aquesta—si
pretén mantenir una certa vigència en la producció tant material com de l’ imaginari del
món actual—ja no ha de ser la d’imposar un marc fix i estable que permeti que tots els
agents s’hi sentin reconeguts, sinó convertir-se en un tauler de joc que permeti relacionar
les múltiples entrades i els molt diversos interessos que juguen un paper actiu en la construcció efectiva de la ciutat. El mapa es presta naturalment al rol de tauler de joc, ja que possibilita la relació entre elements molt diversos en un mateix pla de consistència que alhora
admet una gran flexibilitat i no exigeix una articulació estructural tancada. La informació
que es recull (Ferme Taratre, Bois de Rapoil, Lieusaint) o que es projecta (plan d’eau, Mongolfière Delta Plane, logments moyenne densité) en el mapa forma un sistema cohesiu però
no coherent, és a dir un sistema de determinacions notacionals (§Projecció, notació i cartografia)
que s’entenen les unes respecte les altres i es relacionen formant un tot cohesiu, però que
en cap cas construeixen un conjunt articulat i coherent com succeeix amb les estructures
tradicionals. La totalitat del mapa és d’ordre informal i operatiu, mentre que la del masterplan tradicional és d’ordre formal i representatiu.
El mapa serveix de taula on entren en relació operativa una gran quantitat d’elements que a
priori no tenen una relació immediata els uns amb els altres. El mapa genera el pla de consistència, és un autèntic flatbed—per fer servir un terme que James Corner pren del crític
d’art Leo Steinberg sobre la pintura de Robert Rauschenberg, i reconceptualitza (seguint
d’aprop la famosa taula d’operacions de Foucault)602 com la taula de treball i de negociació.
El flatbed d’una banda facilita relacions operatives en detriment de representatives, i d’altra banda promou un espai de overview (visió de conjunt), un espai “que entén els nostres
entorns [millieux] com a veus divergents, desenvolupant una mentalitat en la qual hom és
capaç de veure la vista general com a plana en lloc de com a panorama vertical, la superfície
plana de treball, la taula de negociacions. Així doncs, el flatbed seria l’espai de la visió de
conjunt.” 603 La proposta de Melun-Sénart és un clar exemple de flatbed.
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Moltes altres aproximacions contemporànies han entès el projecte com a tauler de joc. Sense ambició d’exhaustivitat, i limitant-nos a autors que ja tractem en aquesta quarta part de
la tesi, convé citar la seminal monografia de Manuel de Solà-Morales La ciudad y los juegos
de 1970;604 les experiències lúdico-projectives de Cedric Price (per exemple al projecte Generator de 1976);605 els “jocs i estratègies” de Bernard Tschumi (per exemple als projectes
Jardin d’Entreprises de Chartres de 1991 o Elliptic City IFCA de 2005);606 la “galeria urbana” de Raoul Bunschoten (per exemple al projecte Carlsberg Urban Incubator presentat
més endavant, §Protocols

(Operativitat externa i difusa));

i les “formes actives”de Keller Easterling

(concepte desenvolupat més endevant, §Visions (Operativitat interna i difusa)).607 També podríem
citar Archispiel: Advancing Design through Play, el joc de projecte estratègic inventat per
Juan Elvira i l’autor el 2015.608 El mapa és un element fonamental de les metodologies i les
operatives de tots els exemples citats, gràcies a la capacitat de la cartografia per construir
un pla de consistència que genera un entorn relacional on el projecte-com-a-joc pot desenvolupar-se.
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Resolució
A nivell de resolució, el projecte de Melun-Sénart utilitza el mapa en diverses ocasions i per
tal de resoldre diferents tipus de problemes concrets, fet que demostra la riquesa i versatilitat de la cartografia operativa.
Definició de les bandes: les apostes urbanes

Un dels usos resolutius del mapa és d’ordre instrumental: serveix per tal de definir amb
precisió les bandes de buit a preservar. Un cop definides, les bandes tenen una funció metodològica: són “veritables eines de composició” i com a tal es fan servir per prendre
decisions de projecte. Per tal d’aconseguir
definir aquestes bandes, OMA procedeix a
un treball cartogràfic de reconeixement de
certes condicions específiques o paràmetres
concrets que són rellevants en el marc general de la proposta. En concret, si l’objectiu és
definir àrees de no-intervenció, el mapa serveix per buscar en la realitat concreta del
lloc quines són les millors candidates a ser
preservades. Aleshores, seguint el procés exposat anteriorment per construir un mapa
(§Procés: com es construeix un mapa?),

es fa un es-

combrat intencionat—es tria molt bé què es

¤ Fig. 90: Melun-Sénart. Estudis per diferents
“apostes urbanes”. OMA, 1987.

busca: granges, pobles, boscos, límits, lleres, infraestructures de transport, visuals—, i alhora exhaustiu—un cop definit el paràmetre de recerca s’escombra tot l’àmbit d’intervenció
per reconèixer on es dóna allò que es busca. Precisament a causa d’aquesta exhausitvitat, no
tots els resultats d’aquesta lectura intencionada de la realitat es tradueixen en ‘projecte’, és a
dir, en aquest cas, en bandes de buit preservat.
Les bandes de territori, per la seva disposició, per la seva destinació, o pel fet que
siguin construïdes o no, són les veritables eines de composició. Conserven els
valors actuals del lloc. Una banda uneix visualment les dues masses boscoses de
Sénart i de Rougeau, integrant així la ‘llarga distància’. Una altra marca el pas
del territori de l’altiplà al de les vessants de la Sena, una altra separa la riba del
riu del bosc de Rougueau.609
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Però més enllà d’un ús instrumental, que permet definir amb cert rigor les bandes, el mapa
també es fa servir, a nivell resolutiu, per plantejar i comprovar escenaris de desenvolupament—allò que Koolhaas anomena enjeux urbains (apostes urbanes).610 Cada banda s’associa a una funció dominant que les converteix en eines de definició urbana, de manera que
en funció de com es potenciïn localment les dominàncies generals de cada banda en relació
amb la resta de bandes i els ‘illots’ entre elles, es tendirà a promoure un tipus de desenvolupament urbà o un altre: “aquestes bandes poden rebre una funció dominant que les fan
directament utilitzables en l’afirmació de les apostes urbanes.” 611 És interessant veure com
els nivells als quals els mapes informen el projecte i participen en la seva resolució són ben
diferents i responen com a mínim a tres àmbits de decisió independents—o si més no, no
necessàriament dependents. En primer lloc, les bandes ‘paisatge’ i ‘buits’ llegeixen condicions existents del lloc (qualitat de paisatge i condicions de límit), i aposten per desenvolupar
els buits com a espais de socialització i reconeixement urbà: en el primer cas apostant per
un gran buit intern que agrupa la major part d’elements de qualitat paisatgística, i en el
segon cas apostant per convertir els buits limítrofs (entre ciutat nova i bosc, o entre ciutat
nova i ciutat vella) en espais ja no marginals sinó de negociació entre les diferents realitats
de cada riba. En segon lloc, les bandes ‘connexió’ i ‘equipament’ anticipen condicions (encara) no presents, i aposten per definir criteris de centralitat divergents: en el primer cas,
aprofitant les subcentralitats dels nuclis existents i connectant-los entre ells s’aposta per una
policentralitat dispersa; en el segon cas, generant una nova banda de buit equipat s’aposta
per una centralitat compacta basada en la idea de “congestió sense matèria”.612 I en tercer i
darrer lloc, les dues versions de les bandes de ‘comunicació i desenvolupament’ proposen
escenaris de desenvolupament a partir de la autopista Francilienne que uneix Moissy i Corbeil i forma l’eix preexistent més clar del terreny: o bé a partir de la concentració (esquema
1) o bé a partir de la difusió (esquema 2).
Les “apostes urbanes” no són pas alternatives de realitats possibles, no estem davant d’un
catàleg d’opcions entre les quals ens cal escollir-ne una—i no les altres—, sinó davant d’escenaris interrelacionats, cadascun dels quals parla d’algun aspecte particular. Les apostes
urbanes són vectors o tendències, concretes però sense la càrrega d’haver d’articular—cadascuna d’elles—un model de ciutat. Són alhora molt més concretes que un zoning urbanístic tradicional, i molt més abstractes que una solució arquitectònica específica. El caràcter
inclusiu del mapa permet pensar les diferents apostes com a diferents direccions, dotades
cadascuna d’una lògica pròpia i que contribueixen a generar un sistema protocolitzat per
prendre decisions urbanes.
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El que és més revelador del treball de les apostes urbanes en el marc d’aquesta tesi, és que
més enllà de fer un ús instrumental de la cartografia, utilitza el mapa com a format operatiu, un format alhora cohesiu i obert que permet múltiples lectures i construeix una taula de
treball i de negociació. El mapa de Melun-Sénart no és un document gràfic concret, tancat i
sempre igual a si mateix, sinó l’estructura relacional que possibilita recollir i organitzar gran
quantitat de material, informació, i decisió en un únic pla.
La incorporació del temps: fases

El mapa és un document que facilita la incorporació del vector temps, i el projecte de Melun-Sénart també n’explota aquesta capacitat per proposar les fases en les quals es pot desenvolupar el projecte al llarg del temps. OMA planteja una sèrie de mapes esquemàtics on
es mostra una possible evolució
en la construcció de la ciutat. En
aquest cas, el mapa es fa servir
per dues qüestions: en primer
lloc la seqüència de mapes permet mostrar el canvi d’una fase a
l’altra alhora que permet comprovar la viabilitat urbana de
cada fase en si mateixa. En segon
lloc la seqüència de mapes posa
implícitament de manifest el caràcter obert de la proposta, que

¤ Fig. 91: Fases. OMA, 1987.

de fet no té pròpiament un principi i un final sinó que planteja una lògica de mediació entre la realitat arquitectònico-urbanística de lloc a cada fase i els diferents actors—tant públics com privats—involucrats en el
procés. Aquesta lògica de mediació, però, no és neutra sinó que és precisament allí on s’incardinen les principals voluntats del projectista. El projecte de Melun-Sénart és tot ell un
protocol de mediació, entenent el protocol com a un conjunt de característiques que regulen
l’intercanvi d’informacions entre xarxes i escales—el projecte és essencialment un intent de
protocolitzar la realitat (física, política, financera) com a projecte urbà.
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Precisar sense imposar: del diagrama al mapa

Les decisions de projecte es poden prendre de moltes maneres, però en una proposta com
Melun-Sénart està clar que en cap cas tindria sentit determinar solucions concretes seguint
una lògica top-down. Tampoc seria suficient quedar-se en un estadi estrictament diagramàtic, que només mostri relacions entre
diferents parts de la nova ciutat sense
entrar a explorar-ne la performativitat
concreta. Com superar el bloqueig al
qual ens aboquem quan s’associa la determinació arquitectònica amb la limitació de possibilitats, i la indeterminació amb la llibertat? Com ser
ambiciós i pragmàtic alhora? Per superar la falsa oposició entre determinació i llibertat, a la proposta de MelunSénart es treballa amb documents que
permeten anar prenent decisions a
¤ Fig. 92: Melun-Sénart. Estudis per la inter-banda nord.
OMA, 1987.

mesura que es comproven els efectes
del joc plantejat, en un cicle de retroalimentació que permet anar precisant

sense imposar. Això és del tot necessari quan, com hem exposat més amunt, ens trobem
davant d’un sistema cohesiu i no pas d’una estructura coherent. A través del mapa s’efectuen comprovacions locals de les lògiques d’ordre més general, tenint en compte tant les condicions existents com les que s’actualitzarien a mesura que el projecte de ciutat s’anés desenvolupant en el temps. Val a dir que les lògiques generals no tenen un caràcter impositiu
anàleg a la idea de partie, sinó que són lògiques performatives i relacionals, que governen
només les regles del joc, i no pas el joc en si.
Per poder prendre decisions concretes sense sobredeterminar el projecte i convertir-lo
en una simple il·lustració d’una voluntat subjectiva més o menys informada, a MelunSénart es treballa mitjançant el diagrama i el mapa. Per entendre com es passa d’un
plantejament sistemàtic general a les determinacions particulars (tant obertes i subjectes
a canvi com es vulgui, però determinacions al capdavall) que apareixen als documents
finals, és interessant fixar-se en un exemple concret: la interbanda situada més al nord
de l’àmbit.
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Per expressar la idea d’un organisme policèntric on cada subcentre pugui arribar a tenir
una identitat diferenciada, OMA se serveix d’un simple diagrama que mostra la autonomia
de cada interbanda i alhora la seva relació amb un suposat centre morfològicament inexistent: “Melun-Sénart necessita un espai central per a desenvolupar-se, però el vol tant com el
tem. L’equilibri i de la ciutat es deu en part a un consens que exclou la centralitat.” 613 Tenint
en compte el plantejament del projecte, sigui quina acabi essent la noció de centralitat, passarà necessàriament pel sistema de bandes, que actuarà com a “el ‘cor de la ciutat’ que ha de
consolidar les funcions d’interès general sense afirmar un desig d’hegemonia.” 614 Aleshores
es passa a explorar, a través de diagrames relacionals en la línia dels treballs de Richard T.
T. Forman,615 els límits entre bandes i interbandes com a lloc d’especial interès i de gran
potencialitat urbana, pel fet de participar alhora de dues territorialitats diferents: els buits
equipats, de caràcter públic i amb vocació d’espais centrals, i les interbandes construïdes
on es desenvolupa l’habitatge, el comerç i el terciari: “les interbandes es deriven del sistema
de bandes, sistema amb el qual estan relacionades i al qual aporten un significat [concret].”
616

Però cada interbanda té unes condicions específiques de mida, de perímetre, i de relació

amb el conjunt; condicions que cal tenir en compte per tal d’explorar potencials respostes
al mateix problema general en funció de les especificitats locals—en aquest cas, l’explotació
urbana del límit entre les bandes i la interbanda nord. Per això es treballa amb un petit
mapa que concreta les relacions (d’esquerra a dreta i de dalt a baix) entre el bosc de Sénart
i la banda de buit perimetral, entre aquesta banda i la franja d’habitatges que es proposa de
mitja densitat al ser l’ única connexió construïda entre Melun-Sénart i el nucli existent de
Quincy, entre aquesta franja d’habitatges i una reserva per a camp de golf limitat a l’est per
la via del tren i TGV, o finalment entre el golf i el sector sud de la interbanda que en virtut
de la seva proximitat a la autopista Francilienne podria acollir una franja de terciari representatiu darrera de la qual es podria desenvolupar un sector d’habitatge de baixa densitat,
per estar situat en un terreny amb un cert pendent que va a parar a la banda de límit amb
la llera del Ru des Hauldres. Un cop explorades (algunes de) les potencialitats urbanes de la
interbanda nord, es comproven potencials sinèrgies amb d’altres interbandes, especialment
les contigües, i es replanteja el tauler de joc general.
El ‘resultat final’ al qual s’arriba a base d’iteracions no prescriu com ha de ser la nova ciutat,
sinó que simplement descriu, o posa sobre la taula, un resultat concret al qual els arquitectes
han arribat dins de les limitacions de temps i dins de les restriccions en les interlocucions
amb els agents reals que el concurs marca. El resultat, per tant, és només la prova que el
projecte com a sistema de prendre decisions urbanes incorporant les múltiples lògiques i els
interessos diversos de tots els agents implicats funciona, ara bé no predetermina una solució
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formal, que sens dubte seria diferent si la partida es tornés a jugar, aquest cop “de veritat”. El
pas del diagrama al mapa i del mapa al plànol i altre cop al mapa, en una retroalimentació
contínua, és instrumental per aconseguir evitar els dos extrems exposats més amunt: d’una
banda la imposició d’un model morfològic apriorístic i aplicat amb un criteri de decisió
top-down, i d’altra banda la excessiva abstracció i manca de concreció d’un planejament
estratègic convencional. El mapa és operatiu a nivell de resolució projectual en tant que és
abstracte sense ser reductiu i virtual sense ser ideal.
Comunicació
Finalment, a nivell de comunicació, la proposta de Melun-Sénart continua fent servir el
mapa. La operativitat cartogràfica arriba fins a la esfera pública de la mà dels documents
que es fan servir per presentar la proposta i defensar-la davant la opinió externa. Encara que
el projecte hagués fet servir lògiques cartogràfiques per conceptualitzar la proposta, i hagués
fet servir el mapa com a instrument per resoldre determinats aspectes de la proposta, res no
obligava a OMA a continuar fent servir el mapa per comunicar-la. De fet, és molt habitual
que les qüestions de ‘cuina interna’ de l’arquitecte no es facin explícites en les presentacions
públiques, que tendeixen a mostrar un tipus d’imatge més immediata per seduir al públic,
habitualment renders més o menys “realistes” i plantes, alçats i seccions que mostren els
resultats de la proposta sense fer-ne explícit el procés a través del qual s’hi ha arribat.
L’”ideograma xinès”

El primer dibuix que s’escull per presentar la proposta és el sistema de bandes reduït a un signe, l’ ‘ideograma xinès’, que
conté el germen del projecte sense apel·
lar en absolut a cap lògica representativa,
formal, perceptiva o ambiental. A banda
de la Sena a l’esquerra i la traça del ferrocarril a la dreta, no hi ha cap informació
que no es refereixi a les bandes de buit,
que paradoxalment es presenten com el
veritable ‘esquelet’ del projecte: un esquelet de buits. La presentació més bàsica del
¤ Fig. 93: Melun-Sénart. L’ideograma xinès. OMA, 1987.
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del procés de cartografia operativa que n’és el cor. Es prioritza comunicar el projecte mostrant una representació gràfica del sistema de protocolització de la realitat, enlloc de fer-ho
ensenyant el resultat (o millor, un resultat possible), tal i com fan les ‘postals’, que és el nom
que Koolhaas dóna a les representacions perspectives més convencionals del projecte de
Melun-Sénart.617 Tota la informació concreta sobre les bandes, més enllà de la seva presència, és esborrada, blacked out com un document classificat. Aquest ennegriment de l’espai
de les bandes és un gest que transforma el mapa en una altra cosa que podríem dir-ne la
imatge d’un mapa, en la mateixa línia que Thongchai Winichakul parla de geo-body per referir-se a la performance gràfica del mapa que permet associar la forma física d’un territori
amb un estat com a entitat política, com ara la bóta d’Itàlia o l’hexàgon francès.618 També
el mapa ennegrit de les bandes actua com una mena de geo-body, en tant que identifica un
territori amb una condició que no és d’ordre material sinó conceptual: igual com la similitud de la península itàlica amb una bóta s’associa amb l’estat-nació italià, el sistema bandes
assimilat a un signe caŀligràfic xinès—una traça gràfica amb un significat ocult—s’associa
amb la promesa d’una ciutat nova. De manera ben ajustada Koolhaas es refereix a aquesta
representació com un ‘ideograma’, ja que és la transformació en signe formal i perceptible
(una icona al capdavall) d’una lògica informal, relacional i operativa que és la que s’utilitza
per produir la proposta.
L’ideograma xinès és la imatge d’un mapa, un mapa mut—parcialment trivial, i parcialment absurd. Però igual que succeeix amb altres exemples de mapes trivials i absurds discutits anteriorment (§Llacuna: activacions cartogràfiques de l’espai buit), això no l’invalida ni li treu
capacitat operativa a nivell de comunicació. Al triar presentar el projecte com a mapa mut
s’insisteix en la idea bàsica de donar forma a partir de lògiques informals: el problema de la
ciutat ja no és quina forma ha de tenir, sinó quines relacions sistèmiques ha de promoure, i
la forma concreta que adquireixi la ciutat serà el resultat d’aquestes relacions que l’arquitecte acull i regula a partir del seu projecte. El projecte, doncs, ja no s’utilitza per determinar
la forma de manera directa, sinó per mediar entre el poder públic i els agents privats, assegurant a través del propi sistema de mediació que es garanteixin unes condicions que es
consideren desitjables: “la nostra tesi és que si es manté el sistema de bandes, es garantiran
les qualitats de bellesa, de serenitat, d’accessibilitat, o de serveis urbans proposades per a
la ciutat de Melun-Sénart, independentment de les arquitectures que vinguin.” 619 El mapa
convertit en icona—l’ideograma xinès—simbolitza la promesa de bellesa, serenitat, accés i
serveis que la proposta defensa, i la representa públicament.
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Comparativa amb París

Un segon document comunica el projecte inscrivint l’ideograma xinès sobre el lloc actualment ocupat per la ciutat de París. La lectura més immediata d’aquest document és d’ordre
comparatiu: ens mostra que MelunSénart és més gran que els onze arrondissements del París central, o bé ens
mostra la mida i l’escala de les bandes,
amb una banda de paisatge, per exemple, que va des de la plaça de Clichy
fins al cementiri de Montparnasse i
ampla com la llargada de les Tuileries.
Però més enllà d’un exercici de comparació d’escales entre la ciutat satèl·lit
i el centre respecte del qual aquesta or¤ Fig. 94: Melun-Sénart. L’ideograma xinès en l’emplaçament de París. OMA, 1987.

bita, el gest d’inscripció de les bandes
sobre el vell París toca d’altres tecles i
modula el to de la proposta. En primer

lloc enalteix l’orgull del banlieusard, futur habitant de Melun-Sénart, al comparar la ciutat
nova al centre de París, que és la ciutat de referència de la regió. No és el mateix explicar que
la banda de paisatge té una amplada aproximada d’un quilòmetre, que explicar que és tan
ampla com llargs són els jardins de les Tuileries, centre històric de la monarquia francesa i
símbol de la seva grandesa. Però a banda de la evident component retòrica (i també irònica)
en la inscripció del mapa mut de Melun-Sénart al centre de París, ciutat que sempre s’ha
entès a si mateixa com a centre dels centres, hi ha una altre aspecte interessant i que dóna
un to molt concret a la proposta, entre juganer i ominós, i certament provocador: si llegim
el mapa literalment, ens trobem davant d’ gest d’esventrament urbà.
És ben conegut l’interès de Rem Koolhaas per replantejar la rellevància del gest modern de
tabula rasa, exemplificat pel Plan Voisin de Le Corbusier. La seva proposta de 1991 per la
Défense, al mateix París, en fa bandera de manera explícita i fins i tot s’escull com a títol de
la proposta: Tabula Rasa Revisited.620
La idea de començar des de zero és ara, a Europa, literalment impensable; el
somni / malson de la tabula rasa és mort—completament abandonat. No obstant això, l’esperança de vida de l’edifici contemporani mitjà és paradoxalment
curta. Està construït amb materials inadequats per a l’eternitat. [...] Paradoxal323
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ment, la seva redundància serà alliberadora: sota de la prima escorça de la nostra
civilització hi ha una tabula rasa oculta a l’espera. 621
El gest negatiu d’esborrar es torna a la proposta de Melun-Sénart el gest afirmatiu de preservar—és a dir, de mantenir esborrat. A través d’una hàbil maniobra tàctica d’inversió
s’aconsegueix convertir una posició defensiva en una posició ofensiva: el buit com a garant
de la nova urbanitat és l’objecte principal de projecte i en definir i equipar aquest buit es
concentren la major part dels esforços. Invertint la inversió, un Koolhaas murri apunta a la
possibilitat que aquests buits preservats, aquestes ‘reserves’ d’urbanitat, puguin pensar-se—
potser només per un moment i a través del mapa—en buits efectuats, en desconstruccions
efectives de la ciutat de París. Invocant gràcies a aquest mapa una haussmannització contemporània de París, el projecte de Melun-Sénart és capaç d’obrir al públic un debat més
ampli sobre la ciutat del s. XXI.
La “pintura”

La representació formal, la foto-finish, és anomenada per Koolhaas ‘pintura’. La pintura de
Melun-Sénart, a banda de tenir unes qualitats cromàtiques i compositives que l’emparenten
amb certes produccions de l’art plàstic des de Kandinsky fins a Basquiat,622 es diu ‘pintura’
apel·lant de manera baldera al
sentit deleuzià de calc: estructura
un estat de la qüestió particular
retornant sempre ‘al mateix’
(§Mapa vs. Calc).

Aquesta denomi-

nació sembla tenir la voluntat de
separar aquest document de la
resta de documents planimètrics,
que són més pròpiament mapes:
documents amb múltiples entrades i que fomenten connexions
entre diversos camps. Però fins i
tot aquest quasi-calc que és la

¤ Fig. 95: Melun-Sénart. La pintura. OMA, 1987.

‘pintura’ té característiques que l’acosten al mapa. La presentació gràfica, sense anar més
lluny, és més deutora del mapa que del plànol urbanístico-arquitectònic. De manera encara
més significativa encara, la ‘pintura’ ens recorda sobretot a una cartografia de camp de batalla o a l’aixecament forense de l’estat exacte de la taula després del banquet. Ens trobem
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davant d’un document que, certament, mostra una estructura concreta, però la mostra com
a resultat d’un joc les regles del qual no són evidents. Igual que un mapa, la ‘pintura’ és,
també, el registre d’un procés, i en la seva precisió i detall hom pot reconstruir parcialment
les lògiques darrere de la seva forma: forma com a resultat, i no pas com a locus del valor del
projecte d’arquitectura. Això dota al document d’una qualitat netament cartogràfica, allò
que Denis Cosgrove va caracteritzar com la “autoritat expressiva” del mapa.623 Abans que
res, el mapa té la capacitat del mapa per fer somniar. El mapa provoca una mirada que el
ressegueix tot i evocant mons possibles, “és un viàtic pels viatges de la imaginació, tant com
ho és pels viatges en els camps de la constitució del saber i de la modelització de la representació.” 624 A l’escollir presentar el projecte de Melun-Sénart mitjançant la ‘pintura’—i el seu
document bessó, la gran maqueta informal feta com a collage de materials diversos—OMA
dóna, volgudament, un to evocatiu a la proposta, ja que en la lectura d’aquest document
cada persona, individualment, fa aparèixer realitats diferents gràcies a la capacitat del mapa
per a ser apel·lat des d’interessos i sensibilitats diverses. Allò que semblava un calc, es revela finalment com a mapa. La ‘pintura’ és un document evocatiu que la mirada recorre tot
descobrint-hi repeticions, cadències, interrupcions, ordres i subordres interns que mai es
resolen en una imatge única i fixa: és un vehicle per la imaginació.
A través de l’anàlisi detallada de la proposta d’OMA per la ciutat nova de Melun-Sénart, ha
quedat clar que els àmbits en els quals el mapa pot informar el projecte són múltiples i no
estan limitats a usos estrictament instrumentals, sinó que engloben des de la conceptualització fins a la comunicació, passant per la resolució del projecte.
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Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic
La relació entre mapa i projecte és una relació altament productiva. Malgrat que hi ha un
important gruix de treballs pràctics realitzats tant en el marc professional com acadèmic,
hi ha pocs intents de conceptualitzar aquesta relació tant interessant que s’emmarca en el
conjunt de les pràctiques cartogràfiques crítiques entre les quals, com ja s’ha argumentat
en detall anteriorment (§Cartografia operativa i projecte arquitectònic), considerem els usos operatius
del mapa en el projecte arquitectònic.
En aquest capítol proposem un marc conceptual inicial que articuli una taxonomia dels
modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic, és a dir, les diferents maneres
a través de les quals mapa i projecte entren en una relació operativa.
A l’inici de la tesi (§Un interès contemporani, un concepte original) hem fet un estat de l’art, repassant
els autors que, durant els darrers trenta anys, han apuntat de manera explícita a la rellevància de la relació entre mapa i projecte arquitectònic. En aquest moment és suficient referir
Stan Allen,625 Manuel Gausa,626 James Corner 627 i Marie-Ange Brayer, 628 per ser aquells que
s’han interessat de manera més sistemàtica en la cartografia com a agent actiu en el projecte arquitectònic. Aquests autors no són pas els únics que han tractat el tema, sinó que són
aquells que han avançat, malgrat que sempre a mode d’exemplificació més que no pas amb
voluntat exhaustiva, algunes tipologies de relació entre les noves pràctiques cartogràfiques i
el projecte arquitectònic contemporani. L’article de Stan Allen “Mapping the Unmappable:
On Notation” de l’any 1989 ja ha estat tractat anteriorment en detall (§Projecció, notació i cartografia).

Basti ara recordar que Allen proposa una sèrie de conceptes per posar de manifest

les possibilitats que ofereix el mapa en concret i la notació en general al projecte arquitectònic: anticipació, invisible, temps, col·lectivitat, i digitalitat.629Al text “Ideas como estrategias, Proyectos como mapas” de l’any 1998, Manuel Gausa utilitza el concepte de mapa
per articular bona part de l’ideari desplegat durant els 1990s entorn de la revista Quaderns
d’arquitectura i urbanisme, que defensa l’arquitectura com a sistema en detriment de l’arquitectura com a objecte, així com els processos de projecte basats en mecanismes oberts
de tipus estratègico-processual enfront d’aquells que es fonamenten en mecanismes tancats
de tipus compositivo-figuratiu.630 La pròpia tesi doctoral de Gausa, Open: Espacio Tiempo
Información, inclou un riquíssim recull d’imatges que acoten la seva idea de ‘mapes com a
projectes’. Malgrat que Gausa no aventura una sèrie organitzada de relacions entre mapa i
projecte, sí que apunta explícitament a la indestriabilitat entre prospecció i projectació, i en
conseqüència a la relació indissociable entre mapa i projecte.
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A l’article “The Agency of Mapping” de l’any 1999, que ja hem comentat anteriorment (§Els
mapes com a agents transformadors de la realitat, §Agència), James Corner acota el que ell anomena qua-

tre vies temàtiques de relació entre mapa i projecte: deriva, capes, tauler de joc i rizoma.631
Aquestes quatre vies parteixen de les possibilitats del mapa com a document sintètic i com
a procés col·laboratiu per afectar objectius, processos i resultats del projecte contemporani.
A l’article “Cartes”de l’any 2000, també hem referit anteriorment
grove, Turnbull, Jacob, Brayer.),

(§L’atracció dels mapes: Cos-

Marie-Ange Brayer repassa la vigència de la cartografia com a

marc operatiu en l’arquitectura contemporània, des del New Bayblon de Constant i la funció
oblíqua de Claude Parent i Paul Virilio fins a les neo-avantguardes dels 1990s.632 En el marc
del projecte arquitectònic contemporani, el mapa no és només una instrumentalització del
territori sinó que ha esdevingut un veritable marc processual on convergeixen múltiples
dimensions d’apropiació del real—tan sociològiques, com econòmiques, morfològiques o
ambientals. Partint de la capacitat de la cartografia per explorar nous territoris, tant físics
com digitals, Brayer proposa cinc categories per conceptualitzar algunes maneres d’entendre el mapa en el marc de l’arquitectura actual: escalonaments o paisatges artificials; enlairaments o paisatges de derivació; plecs o paisatges fractals; desplegaments o paisatges
semàntics; i moviments o paisatges cinemàtics.
Malgrat la rellevància dels textos d’Allen, Gausa, Corner i Brayer en el marc d’aquesta tesi,
tots ells es limiten a donar alguns exemples concrets i en alguns casos a categoritzar temàticament, i de manera incipient i parcial, les relacions entre mapa i projecte assajades des de
pràctiques arquitectòniques innovadores, però no construeixen un marc conceptual general
que permeti proposar una taxonomia amb voluntat d’articular aquestes relacions. La categorització temàtica és interessant per mostrar certes filiacions, però presenta tres problemes
importants de cara a articular una taxonomia simple i pràctica entre mapa i projecte arquitectònic: en primer lloc obliga, d’entrada, a una valoració excessivament complexa de la
relació entre mapa i projecte; en segon lloc fa molt difícil fixar, ni que sigui temporalment,
una sèrie de categories estables i mútuament excloents; i en tercer lloc desplaça l’objecte
d’interès dels modes d’operativitat establerts entre mapa i projecte cap al contingut específic que resulta d’aquesta relació operativa. Aquestes tres reflexions ens han dut a plantejar
una nova manera d’enfrontar el problema, evitant la categorització temàtica i buscant, en
canvi, un marc conceptual més bàsic i que posa l’accent únicament en la qüestió de la operativitat.
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Proposta taxonòmica i metodològica

El que segueix és una proposta, inicial i necessàriament provisional donada la vitalitat contemporània de la parella mapa-projecte, d’un marc conceptual general dels modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic. L’objectiu bàsic d’aquest marc conceptual
és establir una taxonomia el més clara i simple possible que ajudi a entendre les relacions
operatives entre mapa i projecte ja assajades, i que faciliti promoure’n de noves.
El mètode seguit per tal de proposar aquesta taxonomia ha estat bàsicament inductiu. En
primer lloc s’ha procedit a l’estudi exhaustiu d’una mostra de més de cinc cents projectes
arquitectònics que treballen de manera més o menys explícita amb el mapa. La mostra de
projectes s’ha centrat en exemples posteriors a 1982

(§Acotació cronològica de l’àmbit de recerca),

encara que inicialment també es va considerar un nombre significactiu de projectes compresos entre 1952 i 1982. A partir dels casos concrets, s’han anat establint famílies en funció
de les maneres en les quals el mapa i el projecte entren en relació mútua. Tal i com acabem
de comentar més amunt, donada la complexitat de les maneres concretes en les quals el
mapa entra a formar part i afecta processos de projectació arquitectònica, s’ha evitat una
aproximació tematitzadora, i s’ha optat per establir de la manera més general possible el marc que
es pot induir de l’estudi de la gran mostra de casos concrets. Finalment hem acabat acotant allò
que anomenem modes d’operatitivitat en el projecte arquitectònic a quatre grans pols: visions, construccions, protocols i instruments.
Amb independència de l’àrea de coneixement
concret a la qual la cartografia operativa s’apliqui
o la temàtica específica sobre la qual treballi, els
modes d’operativitat cartogràfica en el projecte
arquitectònic es poden entendre, de la manera
més general possible, responent a una doble lògica. D’una banda tenim la direccionalitat en la
relació entre mapa i projecte, i de l’altra el focus de
la relació operativa entre mapa i projecte. Pel que
fa a la direccionalitat, podem parlar d’operativitat
interna o externa; pel que fa al focus, podem parlar d’operativitat difusa o concreta. Aquestes dues
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¤ Fig. 96: Modes d’operativitat cartogràfica
en el projecte arquitectònic.
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entrades orienten el camp dels possibles modes d’operativitat cartogràfica en el projecte
arquitectònic en quatre sectors.
Desenvolupant aquesta lògica de doble entrada (direccionalitat i focus) apareixen quatre
modes diferenciats d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic, és a dir, quatre
maneres d’establir relacions operatives entre mapa i projecte, als quals els hi hem donat els
noms següents:
»» Operativitat interna i difusa:		

Visions

»» Operativitat interna i concreta:

Construccions

»» Operativitat externa i difusa:		

Protocols

»» Operativitat externa i concreta:

Instruments

De la manera més general possible, per tant, en el projecte arquitectònic l’operativitat del
mapa pot ser d’una banda externa o interna, i d’altra banda concreta o difusa.
Parlem d’operativitat externa o interna en funció de la direccionalitat de la relació operativa
entre mapa i projecte: quin és l’ordre en la relació, què apel·la què. En els casos d’operativitat cartogràfica externa, el mapa és apel·lat des del projecte per informar-ne decisions a
qualsevol nivell (conceptuatització, resolució o comunicació). En els casos d’operativitat
cartogràfica interna, és el mapa qui apel·la al projecte a partir de lògiques pròpiament cartogràfiques. En el cas d’operativitat externa el projecte opera amb el mapa a partir de lògiques determinades abans de la inclusió del mapa en el procés projectual; mentre que en el
cas d’operativitat interna, el projecte opera amb el mapa a partir de lògiques generades pel
propi mapa. En el primer cas el mapa informa el projecte treballant dins de categories de
decisió donades per lògiques externes al mapa; mentre que en el segon cas el mapa informa
el projecte generant categories de decisió a partir de lògiques internes al mapa. En el mode
d’operativitat externa, el mapa és apel·lat pel projecte per servir de tècnica projectual, mentre que en el mode d’operativitat interna, és el mapa que apel·la al projecte com a vector que
apunta en una certa direcció. De manera il·lustrativa podríem dir que en un cas el projecte
busca el mapa, mentre que en l’altre el mapa busca el projecte: en la operativitat externa,
el mapa es reclama com a mecanisme projectiu integrat dins del marc del projecte, mentre
que en la operativitat interna es tracta d’operacions sobre el propi mapa que obren camps
de projecte.
Parlem d’operativitat difusa o concreta en funció del focus (o l’efecte) de la relació operativa entre mapa i projecte. En els casos d’operativitat cartogràfica difusa, l’efecte de la relació mapa-projecte és de caràcter obert i poc acotat. En els casos d’operativitat cartogràfica
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concreta, en canvi, aquest efecte és dirigit i acotat. Cal no confondre difusa amb purament
evocativa i concreta amb estrictament instrumental. El grau de precisió de la operativitat mapa-projecte depèn tant del tipus de la problemàtica que s’abordi, de les estratègies
projectuals que es mobilitzin, com de les eines específiques que s’utilitzin. Més important
encara, cal no associar l’adjectiu difús amb els judicis de valor dominants sobre el caràcter
menor d’allò vague. L’equació ‘difús = poc rigorós = menyspreable’ és del doblement fal·laç
en aquest marc, ja que d’una banda associa rigor amb un cert tipus de precisió basada en
el paradigma positivista; i d’altra banda assumeix que no hi ha valor universalitzable (en
el sentit de valor més enllà de l’esfera estricta de la subjectivitat) fora del marc d’una determinació positiva que ja fa temps que fins i tot la ciència—suposat discurs legitimador de la
Modernitat—ha deixat enrere. En resum, de manera il·lustrativa podríem dir que en un cas
el mapa amplia el projecte, mentre que en l’altre l’acota: en els modes d’operativitat difusa,
el mapa tendeix a obrir el camp del projecte, a fer-lo proliferar, mentre que en els modes
d’operativitat concreta el mapa tendeix a delimitar el camp de projecte, a determinar-lo.
Els quatre modes resultants són els següents:
»» Les visions són el mode que mobilitza una operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic de tipus interna i difusa. Els mapes-visió són lectures intencionades de la
realitat que afecten la percepció i la comprensió del nostre entorn. En tant que constitueixen noves visions, obren el camí per a noves transformacions de la realitat. Els
mapes-visió es produeixen a partir de la selecció de determinats paràmetres de la
realitat que en posen de manifest aspectes inèdits o no evidents, construint una visió
que sovint reclama un—o més aviat diversos—projectes.
»» Les construccions són el mode que mobilitza una operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic de tipus interna i concreta. Els mapes-construcció són maneres
d’ampliar la percepció i la comprensió del nostre entorn a través d’operacions en el
propi mapa, entès com a tècnica projectiva i no (estrictament) representacional. Els
mapes-construcció entenen el mapa com a invenció, com a lloc de projecte. A partir
d’operacions concretes sobre el mapa s’acoten problemàtiques específiques que s’integren a la proposta i acaben caracteritzant el projecte.
»» Els protocols són el mode que mobilitza una operativitat cartogràfica en el projecte
arquitectònic de tipus externa i difusa. Els mapes-protocol són un format cartogràfic
específic d’intercanvi d’informació entre sistemes: són lectures de la realitat protocolitzades a través del mapa que serveixen com a tècnica de projecte. Els mapes-protocol
informen el projecte fixant els temes, els llocs de decisió, i els paràmetres de control—
330

Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic

són un format que regula la transmissió d’informacions entre diferents aspectes de
la realitat a partir d’una sèrie de regles del projecte. Els mapes-protocol llegeixen la
realitat des d’un punt de vista relacionat amb els objectius del projecte: construeixen
una maquinària que apel·la a la realitat, a través del mapa, a partir dels interessos del
projecte.
»» Els instruments són el mode que mobilitza una operativitat cartogràfica en el projecte
arquitectònic de tipus externa i concreta. Els mapes-instrument són eines que informen decisions de problemes ja acotats des d’altres sistemes de presa de decisió del
projecte. Informen la resolució de la proposta arquitectònica de manera clara i alhora
acotada, ajudant a la determinació específica de certes decisions concretes de projecte.
Els mapes-instrument són eines de resolució específica de qüestions de projecte problematitzades des d’àmbits no-cartogràfics.
Per tal d’aclarir la taxonomia proposada pels modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic, passarem a desenvolupar cada mode (visions, construccions, protocols
i instruments) ajudant-nos d’exemples. La selecció d’exemples que ajudin a il·lustrar una
conceptualització determinada és sempre complexa i sovint problemàtica. Per tal d’escollir
casos d’estudi que exposin amb la màxima claredat els diversos tipus de relacions operatives entre mapa i projecte, hem seguit una metodologia que cal explicitar per tal d’evitar
potencials confusions.
En primer lloc hem limitat a sis el nombre de casos d’estudi que il·lustren cada mode. La raó
d’aquesta decisió és d’una banda evitar el caràcter exemplaritzant que la inclusió d’un sol cas
podria suscitar, i d’altra banda disposar d’un nombre suficient de casos d’estudi que permeti
que projectes molt diferents puguin llegir-se des de la mateixa òptica i això ajudi a clarificar
els quatre modes d’operativitat cartogràfica que són l’objecte d’estudi d’aquest capítol.
En segon lloc, hem limitat els casos d’estudi a projectes publicats d’arquitectes coneguts i en
general reconeguts dins de l’àmbit disciplinar. Malgrat la gran quantitat (i sovint qualitat)
de treballs d’arquitectes poc coneguts o d’estudiants de grau o de postgrau que explícitament exploren qüestions d’operativitat cartogràfica, la raó de la decisió de treballar amb
casos de solvència contrastada és integrar la lògica de la cartografia operativa en el si de la
història coneguda i reconeguda de l’arquitectura recent, i alhora evitar la dispersió excessiva que un estudi de casos menys contrastats suposaria.
En tercer lloc, hem procurat equilibrar els casos d’estudi de manera que representin la major part de l’àmbit de l’arquitectura contemporània, tant pel que fa a cronologia, com pel
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que fa a escala d’intervenció. En concret, en la selecció s’ha procurat representar projectes
dels principals àmbits d’especialització disciplinar: edificació, urbanisme i paisatge—malgrat que sovint aquests àmbits són de difícil (i inútil) delimitació. Cal evidenciar que, fonamentalment per limitacions en el coneixement de l’autor i les seves fonts, la major part
d’exemples estàn limitats geogràficament a Europa, Amèrica del Nord i Japó.
En quart lloc, per diversificar el camp d’estudi i per evitar caure en falses jerarquitzacions,
hem evitat utilitzar més d’un projecte d’un mateix arquitecte en la sèrie de casos d’estudi.
Finalment, cal insistir en el fet que la voluntat d’organitzar així els casos d’estudi és la de
enfocar de la manera més clara possible els diferents modes d’operativitat cartogràfica en
el projecte arquitectònic, evitant en la mesura del possible valoracions d’altres ordres sobre
la pertinència i la validesa de les aproximacions projectuals específiques. Els casos d’estudi
presentats són voluntàriament diversos i irreductibles a una única manera d’entendre el
projecte d’arquitectura, i s’utilitzen estrictament a tall d’exemplificació dels diversos modes
d’operar amb mapes en el marc del projecte arquitectònic. Òbviament, els casos d’estudi
aportats no esgoten—ni de bon tros—el camp obert per cada mode d’operativitat cartogràfica, sinó que pretenen simplement il·lustrar-los amb la màxima claredat possible. Valgui
aquesta nota com a descàrrec pels molt autors i projectes interessants que no han pogut
aparèixer en el redactat final d’aquest capítol.
Els vint-i-quatre casos d’estudi s’organitzen en quatre seccions, una per cada mode. Cadascun dels vint-i-quatre casos presentats a continuació consta de tres nivells d’informació:
»» una imatge composta per diversos documents originals.
»» un peu d’imatge on es descriuen els mapes operatius escollits.
»» un assaig on es dóna el context necessari per situar el projecte i seguidament s’identifiquen i es desenvolupen en detall les maneres concretes com s’utilitzen els mapes en
el procés projectual.
Cada secció comença amb una pàgina composada pel petit text descriptiu de cadascun dels
modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic presentat més amunt, acompanyat per una imatge que introdueix i il·lustra cada mode a través de projectes realitzats a
l’estudi professional de l’autor, AiB estudi d’arquitectes SLP.
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Visions (Operativitat interna i difusa)
Les visions són el mode que mobilitza una operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic de tipus interna i difusa. Els mapes-visió són lectures intencionades de la realitat que
afecten la percepció i la comprensió del nostre entorn. En tant que constitueixen noves visions, obren el camí per a noves transformacions de la realitat. Els mapes-visió es produeixen
a partir de la selecció de determinats paràmetres de la realitat que en posen de manifest
aspectes inèdits o no evidents, construint una visió que sovint reclama un—o més aviat
diversos—projectes.

¤ Fig. 97: Centre Penitenciari Mas d’Enric. Roger Paez (AiB arquitectes) +
Joan Maria Pascual (Estudi PSP Arquitectura), 2006.
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Mark Hacker - Stan Allen, Scoring the city (1986)

¤ Fig. 98: Stan Allen-Mark Hacker. Scoring the city (detall), 1986.
Scoring the City és una sèrie força extensa de mapes de diverses ciutats de tot el món que vol representar
a través d’un sistema gràfic la il·legible complexitat de la ciutat contemporània. El document escollit mostra dues escales del mateix mapa. A l’esquerra trobem, en una columna articulada per vuit files, un mapa
compost de Nova York. Una primera lectura, a escala continental, permet situar Nova York globalment, en
relació física amb l’àrtic, Nordamèrica i Sudamèrica. Sobreposades sobre el mapa continental s’hi destaquen les franges horàries que segueixen un ordre diferent de l’estrictament vertical establert pels meridians
de la Terra, responent a divisions polítiques i associacions geoestratègiques. La tercera fila mostra el paisatge de Nova York a una escala intemitja, identificant usos del sòl i cobertures vegetals. A la quarta fila es
representa l’espai aeri de Nova York en tant que espai de navegació i comunicació global, codificat a través
de la convenció internacional dels mapes aeris Jeppesen. La cinquena i sisena files representen un mapa
viari esquemàtic de Nova Jersey, Manhattan i Brooklyn a una escala on es distingeixen tots i cadascun
dels carrers, places i parcs. L’escala de més detall és la correponent a la darrera fila, que mostra el mapa del
metro de Nova York indicant el sistema de túnels i intercanviadors situats sota terra i per tant invisibles
des de la superfície urbana. La penúltima fila representa la diversitat de la vida urbana i la impossibilitat de
representar-la exhaustivament, a través d’icones, símbols, vinyetes de còmic i codis de barres. La imatge de
la dreta mostra el fragment inferior dret del mapa complet en detall i permet captar la diversitat gràfica i
l’encavalcament de diferents nivells i escales d’informació.
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L’any 1986, un grup de deu arquitectes joves basats a Nova York, van plantejar un projecte
experimental anomenat The London Project, consistent en una sèrie d’intervencions urbanes que prenen Londres com a lloc—tant físic com mític. Els integrants d’aquest grup
de treball foren Neil Denari, Mark Hacker, Stan Allen, Leslie Gill, Karen Bausman, Marek
Walczak, Nanako Umemoto, Jesse Reiser, Alastair Standing i Patricia Pillette. Val a dir que
alguns d’aquests arquitectes van acabar convertint-se en referents durant els 1990s, desenvolupant les seves carreres especialment al fèrtil entorn acadèmic de la GSAPP de la universitat de Columbia, dirigida aleshores per Bernard Tschumi. Les propostes de The London
Project es van agrupar en una exposició i una publicació posterior.633 Aquests projectes eren
de caràcter molt diferent i els seus promotors mai van pretendre articular una posició unificada –segons Mark Hacker “la seva força és que no té un punt de vista unificat.” 634 Scoring
the City és la proposta que Mark Hacker i Stan Allen van fer integrada en aquest projecte
comú. En paraules del propi Stan Allen Scoring the City és “un projecte experimental en
què vam explorar les conseqüències de representar la complexitat il·legible de la ciutat moderna per mitjà d’una partitura gràfica.” 635 A partir de la voluntat experimental i de recerca
sobre la complexitat de la ciutat contemporània, Hacker i Allen arriben a una conclusió inicial: una de les grans dificultats amb les quals es troben els arquitectes és que els sistemes de
representació de la ciutat han quedat desfasats respecte les noves dinàmiques urbanes. Els
mètodes de representació convencionals estan ancorats a la ciutat del passat, una ciutat que
ja no existeix. A finals dels 1980s, força abans de la popularització de tecnologies digitals
en el projecte d’arquitectura, va començar un gran debat sobre com representar la realitat
urbana de manera múltiple i rica, superant els models heretats del moviment modern, excessivament simplistes i dirigits gairebé exclusivament a la zonificació i a la gestió de les infraestructures urbanes. I justament el valor de Scoring the City rau en la seva contribució a
aquest debat: més que no pas proposar una arquitectura que transforma l’entorn en el qual
se situa, l’aposta de Hacker i Allen és de llegir de manera intensiva la ciutat—entorn bàsic
de l’arquitectura—per tal de transformar la nostra manera d’entendre les seves dinàmiques.
A Scoring the City, la mirada sobre la complexa realitat urbana contemporània es converteix en proposta arquitectònica en si mateixa, sense necessitat d’ ‘afegir’ més matèria a la
ja saturada metròpoli. La mirada intensiva sobre la realitat urbana, més enllà de permetre
llegir nivells i dinàmiques ben reals però no visibles a través dels sistemes de representació
convencionals, es construeix com a gest potencialment anticipatori, ja que en definitiva
posa sobre la taula noves relacions urbanes que esdevenen, potencialment, objecte de projecte arquitectònic. Per aconseguir aquest objectiu, Scoring the City utilitza tècniques de
cartografia manllevades de la geografia, l’enginyeria, l’aeronàutica, l’urbanisme i la cibernè337
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tica per tal de reconèixer els múltiples nivells de realitat que s’entremesclen i es relacionen a
la ciutat. Fugint de representacions més òbvies de la realitat física visible i fàcilment llegible,
els autors fixen l’atenció en determinats aspectes de la realitat que malgrat afectar notablement la vida urbana i la configuració de la ciutat, no acostumen a ser presos en consideració
precisament per la dificultat de fer-los representables. Així, per exemple, els circuits soterrats del metro, la qualificació de l’espai aeri, o les franges horàries mundials, posen de relleu
realitats urbanes paral·leles i desafien la representació dominant de la ciutat, basada en la
morfologia i en l’àmbit de la imatge.
Scoring the City utilitza narratives fictícies (però completament plausibles l’any 1986, com
ara “el viatge imaginari d’un terrorista de Beirut fins a Londres passant per Alemanya Occidental”) per tal de mobilitzar múltiples nivells de la realitat urbana d’un món en fase
avançada de globalització.636 A través d’aquestes narratives es construeixen formats gràfics
que juxtaposen diferents condicions urbanes de diverses ciutats de tot el món, construint
així un mapa que revela una nova condició de lloc que ja no és el lloc geogràfic de la ciutat
tradicional, sinó un lloc dinàmic, definit per qüestions performatives més que no pas per
condicions estàtiques i fixades geogràficament.
Històricament, l’arquitectura de la ciutat encarnava la memòria col·lectiva a través de l’estructura de definició finita. Es mantenia una estreta correspondència
entre la ciutat com un lloc tangible en el paisatge i una sèrie de representacions
basades en un punt de vista fix i en convencions estàtiques de representació.
Avui en dia les tecnologies de la comunicació, l’intercanvi d’informació, i la
guerra, juntament amb les economies del capitalisme multinacional i de l’intercanvi global de mercaderies, han produït una condició en la qual el lloc urbà ja
no és simplement geogràfic.637
La ciutat contemporània ja no està definida bàsicament per una arquitectura que encarna la memòria col·lectiva a través d’objectes (fixos) productors d’imatges (estables) d’allò
urbà. La ciutat nova ja no es pot contenir dins de la cotilla de l’estabilitat i la permanència
d’una arquitectura basada estrictament en la localització i la materialitat. La ciutat nova
està definida i afectada per multitud de fluxos irreductibles a cap formalització específica,
i ja no es pot entendre a partir d’una relació virginal amb el seu emplaçament físic concret;
al contrari, forma part d’unes xarxes d’escala mundial per on es mouen vertiginosament
capital, població, informació i també representacions. Així doncs, cal desenvolupar noves
eines de representació que permetin recuperar un contacte operatiu amb la realitat urbana
contemporània. La intenció explícita de dur a terme la tasca de canviar la manera de repre338
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sentar la ciutat, no és altra que canviar la manera d’entendre-la i per tant canviar, si més no
potencialment, la manera d’intervenir a la ciutat contemporània des d’un renovat projecte
d’arquitectura:
Nous fenòmens urbans—els anomenats ‘límits urbans’ o ‘ciutats genèriques’—
són la conseqüència dels canvis tecnològics i socials, però reflecteixen aquests
canvis només d’una forma indirecta i mediada. Per tal de fer mapes d’aquest
territori impossible de cartografiar, cal repensar les convencions de la representació en si mateixes. Si l’arquitectura ha de treballar més enllà del nivell d’imatge
necessita inventar noves eines per treballar amb més eficàcia dins de les xarxes
i els sistemes immaterials que componen la ciutat a finals del s. XX. Per tal de
mantenir la seva pròpia rellevància, l’arquitectura ha d’abordar les implicacions
socials i polítiques del canvi de l’artefacte a l’efecte.638
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Herzog & de Meuron, Diagonal Barcelona (1989)

¤ Fig. 99: Herzog & de Meuron. Mapa del sector llevant de Barcelona amb la proposta, planta i seccions
esquemàtiques. Diagonal Barcelona, 1989.
A l’esquerra de la imatge es mostra el mapa parcel·lari del sector nord-oriental de la ciutat de Barcelona,
on apareixen amb molta claredat dues vies diagonals respecte l’ordre subjacent de la trama Cerdà: la traça
interrompuda de l’Avinguda Diagonal i la traça contínua del carrer Pere IV, antiga via romana que orienta
el parcel·lari més antic del Poblenou i que no es conforma a la geometria de l’Eixample de Cerdà. Al límit
inferior dret del mapa hi apareix una proposta per a un sistema de depuració d’aigües que ocupa una franja
llarga i relativament estreta entre la ciutat i la platja. Indicats amb una textura més basta i un color més fosc
hi ha dinou parcs que ocupen la totalitat de dinou illes de cases de l’Eixample Cerdà. Mentre que els parcs
situats més a l’esquerra del mapa ocupen illes de cases ja existents i adaptades a la geometria de l’Eixample,
el grup compacte d’onze parcs situats a la part inferior dreta del mapa, a la zona més propera al sistema de
depuració d’aigües, se situa en un sector aleshores ocupat majoritàriament per edificacions industrials que
seguien alineacions irregulars prèvies al pla Cerdà. Així, algunes de les illes Cerdà escollides com a oasis
urbans ja existien l’any 1989 mentre que d’altres no. A la dreta de la imatge es mostren en detall la planta i
les seccions de la proposta, a escales diferents.

L’any 1989, els arquitectes Herzog & de Meuron van participar en el concurs “Habitatge i
Ciutat”, organitzat per la revista Quaderns d’arquitectura i urbanisme, aleshores dirigida
per Josep Lluís Mateo. El concurs plantejava “la necessitat de projectes amb noves propostes, que responguin a les noves exigències de l’habitatge massiu urbà”, i proposava la
futura prolongació de l’Avinguda Diagonal de Barcelona des de la Plaça de les Glòries fins
al cinturó litoral com a lloc de treball.639 El concurs va tenir un èxit notable i d’ell van sortir
algunes propostes de noves tipologies d’habitatge que malgrat no haver estat premiades
han esdevingut conegudes i en alguns casos molt influents, com per exemple, i per citar-ne
només dues de les que han contribuït més a generar debat sobre nous tipus d’habitatge que
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responguin a nous modes de vida a la ciutat contemporània, l’habitatge amb nucli transformable de Ábalos & Herreros, o la proposta d’habitatges amb espais servidors en façana de
Neutelings, Wall de Geyter i Roodbeen, que continua la recerca iniciada per Yves Lion uns
anys abans.640 Molt crítics amb l’objectiu del concurs, Herzog & de Meuron es van negar a
proposar noves formes d’habitatge, i van acabar presentant una proposta urbana per Barcelona basada en un sistema de llacunes per depuració d’aigües que acabava convertint dinou
illes de cases de l’Eixample en jardins, deixats oberts com oasis en la retícula urbana.” 641 El
seu raonament, en un text escrit uns anys després, era el següent:
Ens neguem a limitar les nostres consideracions urbanístiques sobre la Diagonal
de Barcelona a un projecte d’habitatge. No estem preparats per oferir plans concrets amb plantes d’apartaments, seccions i façanes per a una àrea que planteja
tantes preguntes. En la seva major part es tracta de qüestions d’un altre tipus de
les que podrien ser resoltes a través d’un projecte d’habitatge.642
La proposta de Herzog & de Meuron articula aquestes preguntes sense voluntat de respondre-les, i ho fa proposant, a través d’un mapa, una visió de la ciutat molt intencionada. En
un moment on l’avinguda Diagonal s’aturava a la plaça de les Glòries, la complexitat morfològica, tipològica i programàtica de l’extensió de la trama Cerdà a l’àrea del Poblenou,
especialment afectada per Pere IV i el parcel·lari del seu entorn era una realitat molt present.
Aquesta complexitat,“l’actual geometria vacil·lant”,643 interessava als arquitectes perquè
“expressa la força d’una vida urbana que ha crescut amb una lògica pròpia.” 644 La proposta
de Herzog & de Meuron pren com a punt de partida la observació i el reconeixement de la
realitat existent, i en un gest característic, enlloc de pretendre resoldre la complexitat existent formalitzant-la a través d’un projecte convencional, s’opta en canvi per proposar un
projecte que capitalitzi aquesta riquesa i indeterminació. El sistema de depuració d’aigües
plantejat té diverses lectures, des de la infraestructural fins la paisatgística, però allò que
ens sembla més significatiu en el marc que ens ocupa és el fet que la proposta està totalment
derivada d’una mirada intensiva sobre la realitat urbana ‘presa tal com raja’. La mirada de
Herzog & de Meuron sobre la Diagonal no força un model apriorístic sinó ben bé al contrari: entén que la relació entre el projecte arquitectònic i la percepció de la realitat és un bucle
que es retroalimenta contínuament.
La nostra percepció de la ciutat està estretament relacionada amb els productes
arquitectònics que creem. De fet, aquests productes arquitectònics tendeixen a
ser idèntics a les nostres percepcions de la ciutat. Tractem de cercar les nostres
imatges arquitectòniques de la mateixa manera que els detectius busquen proves
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en l’escena del crim [...] Tot està, des del primer moment, davant nostre [...] Utilitzem l’arquitectura com una mena de model o eina per ajudar-nos a percebre
la nostra realitat urbana; és a dir, per comprendre un conjunt de fenòmens, per
establir relacions entre ells, i per donar-los sentit. [...] La imatge de l’invisible és
important perquè ens permet interpretar la imatge del visible com a part d’un
procés global.645
El sistema de depuració d’aigües proposat substitueix la planta depuradora que aleshores
existia per un sistema de llacunes de decantació que generen un paisatge propi ocupant la
franja de vies de tren obsoletes que separa la ciutat del mar. Més enllà de construir un nou
paisatge industrial i vegetat, les llacunes produeixen un efluent d’aigües quasi depurades
que es transporten per gravetat cap a l’interior de la ciutat, generant jardins enfonsats de
gran riquesa i vegetació ufanosa que acaben el cicle de depuració per absorció i infiltració de
l’aigua restant al subsòl. Aquests jardins, que anomenen oasis, reprodueixen la planta d’una
illa de l’Eixample Cerdà, imatge prototípica de Barcelona que en la proposta de Herzog & de
Meuron passa a ser part d’un sistema d’espais lliures a gran escala. El que és especialment
significatiu des del punt de vista de la operativitat cartogràfica, és la relació complexa que
s’estableix entre mapa i projecte. D’una banda es mobilitza la visió d’una ciutat formada
per l’extensió ad infinitum d’una xarxa abstracta: a Barcelona, la malla Cerdà s’entén sovint
com la cosificació de la idea bàsica de la quadrícula cartogràfica clàssica. D’altra banda,
es documenta amb precisió detectivesca la realitat urbana d’un espai en transformació i
es reconeixen explícitament les qualitats implícites en la irregularitat i la complexitat que
s’oposen a la xarxa abstracta, o més ben dit, que es llegeixen com a irregularitats a partir de
la utilització de la trama Cerdà com a patró bàsic d’estructura i lectura del pla de Barcelona.
A partir d’aquests dos usos del mapa, és a dir, el mapa com a organització bàsica de l’espai
(la quadrícula de coordenades) i el mapa com a documentació de la realitat existent (l’acta
notarial), la proposta de Herzog & de Meuron treballa a cavall de les dues sensibilitats de la
visió aportada per aquesta cartografia de Barcelona: mantenir, per por de sobresimplificar
i sobredeterminar la ciutat, la morfologia orgànica existent, i alhora reinventar la retícula
Cerdà utilitzant-la aquest cop com a pauta per la construcció dels espais lliures.
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Andrea Branzi, Agronica (1995)

¤ Fig. 100: Andrea Branzi. Agronica, 1995 – Archizoom (Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello, Massimo Morozzi, Dario i Lucia Bartolini). No-Stop City, 1970.
A l’esquerra de la imatge, maqueta del projecte Agronica de 1995. La maqueta té el format d’un mapa en
tres dimensions, i manté els signes convencionals i les notacions característiques de la cartografia. A la
dreta, mapa picat a màquina en un full A4, detall d’un dels molts documents similars produïts entorn de
l’any 1970 pel projecte No-Stop City. El mapa està composat exclusivament de signes tipogràfics fets amb
una màquina d’escriure. Alguns d’aquests signes estableixen un patró gràfic molt simple i repetitiu, la quadrícula base del mapa, a través d’un camp d’”o”s minúscules pautades regularment per grups de “M”, “N” i
“V”s majúscules sobreescrites. Sobreposats a aquest ordre genèric i inexpressiu, hi apareixen sèries d’ocupacions diferenciades que se situen entre línies (“0”s, “6”s, “ ” ”s, “ ’ ”s, “(“s, “=”s, “·”s etc); sobre les línies (“)”s,
“Z”s, “:”s etc); o bé sense reconèixer l’ordre del camp cartogràfic (“//”s, “z”s, etc). El mapa tipogràfic avança
propostes arquitectòniques i urbanes no-figuratives basades en camps de suport extensius, inexpressius i
altament productius, dotats d’una gran capacitat de flexibilitat i adaptabilitat, com per exemple la proposta
Agronica de l’esquerra de la imatge.

Andrea Branzi és ben conegut com a impulsor d’ Archizoom Associati, però el seu treball
posterior a 1974, any de dissolució d’Archizoom, és sovint negligit. Malgrat tot, en l’àmbit
que ens ocupa, és molt interessant resseguir les evolucions dels mapes tipogràfics i extensius
realitzats per Archizoom entorn de l’any 1970 fins a les propostes territorials del mateix Branzi de mitjan 1990s. Al llarg del projecte No-Stop City, que dura de 1969 a 1971 i que es publica
per primer cop a la revista Casabella l’any 1970, Archizoom Associati produeix una gran
quantitat de mapes caracteritzats per no tenir cap condició de límit i estar realitzats estrictament a partir de caràcters tipogràfics fets directament sobre el paper amb màquina d’escriure. Aquests mapes tipogràfics formen part integrant del projecte, al qual cal afegir multitud
de plantes també extensives i sense límits clars, collages i escrits. Aquest no és el lloc per
desenvolupar en detall el projecte No-Stop City, en primer lloc perquè queda fora de l’àmbit
cronològic escollit (1982-2012), i sobretot perquè ja ha estat tractat en profunditat en diverses
publicacions i ha estat objecte de centenars d’articles de crítica arquitectònica i social.646 Això
no obstant, és convenient insistir en un aspecte que toca de ple el tema que ara estem tractant:
els mapes tipogràfics com a exemple de cartografia operativa en la seva modalitat de visió.
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No-Stop City és un projecte crític, alhora utòpic i distòpic, fundat en una visió realista del
món duta a l’extrem. Es tracta d’una ciutat sense fi, repetitiva i d’estructura neutra, isòtopa
i contínua, modelada en la organització del supermercat, de les oficines-paisatge o de la fàbrica fordista. En paraules del propi Branzi, No-Stop City es podia entendre com un “aparcament residencial ben equipat” fet a partir de grans extensions de lloses amb interiors
climatitzats i il·luminats artificalment. Sense condició d’exterior. 647 Aquestes “estructures
urbanes potencialment il·limitades” serien uniformitzades a través del control climàtic i
entrarien en relació entre elles gràcies a noves tecnologies de transmissió d’informació.648
En una fase avançada del capitalisme, quan el capital conquereix l’espai buit, “ja no hi ha
cap realitat que existeixi fora del sistema.” 649 La ciutat, aleshores, passa de ser un lloc a ser
una condició genèrica, tal i com ho expressa Kazys Varnelis: “Branzi va concloure que la
permeabilitat total al capital del territori i el creixement de la telemàtica acabaria amb la
ciutat entesa com a estació terminal. La ciutat, ja no viable com a lloc, es convertiria en una
condició, no existiria ja com una entitat física, sinó com a programació.” 650 La urbanitat
expressada en l’espacialitat contínua i ininterrompuda de No-Stop City s’allunya de la idea
tradicional de lloc i proposa un camp neutral i sense qualitats, ofert com a espai lliure on la
creació de la identitat a través del consum i la lliure apropiació no tingui límits de cap mena.
Paradoxalment, l’abolició distòpica de tota qualitat llevat de l’extensió (“a les utopies qualitatives, oposem la única utopia possible: la de la Quantitat” 651) duu a una proposta utòpica
on l’acció de l’individu pren una importància sense precedents, constituint en si mateixa
l’espacialitat de la ciutat global.
La organització extensiva, globalment isòtropa i localment diferenciada que el projecte NoStop City proposa, troba en els seus mapes tipogràfics una imatge molt poderosa. Els mapes
tipogràfics semblen treballar a partir de dues sensibilitats: d’una banda extensió i de l’altra
diferència. Aquestes dues sensibilitats es corresponen amb precisió amb les dues cares de la
moneda que deriven del posicionament radical que fonamenta les propostes de la superachitettura italiana dels 1960s. D’una banda es reconeix i es duu fins al límit el caràcter globalitzant de la modernitat avançada, i amb ell les tendències homogeneïtzadores i uniformitzadores del capitalisme global. El caràcter extensiu, regular i pautat dels mapes tipogràfics
visibilitza aquesta espacialitat bàsica i sense qualitats. D’altra banda, aquest espai totalment
regulat i estratificat de la societat del consum, que podria aparèixer com el paradigma d’un
espai feixistoide i totalitzador, s’entén, en un gest igualment radical, com un espai de mínima fricció i de màxima oportunitat per al desenvolupament de l’individu. En una expressió
característicament irònica, Branzi ho expressa en els termes següents: “la superarquitectura
és l’arquitectura de la superproducció, del superconsum, de la superinducció al supercon344
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sum, del supermercat, del Superman i de la benzina super.” 652 L’individu lliure i deseixit que
navega l’espai fluid del que anys després s’ha anomenat la supermodernitat, es converteix en
la visió de Branzi en una nova versió del ‘superman’, en la seva doble accepció nietzscheana
i americana. Les diferenciacions locals dels mapes tipogràfics parlen de les ocupacions temporals, dels moments de fuga, de les apropiacions concretes de l’espai genèric del mapa. En
definitiva, els mapes tipogràfics mostren la tensió entre espacialitat genèrica (el món com a
tauler de joc infinit) i acció significativa (la activitat humana irreductible a la determinació
de cap arquitectura concreta).
És del tot rellevant que, quan Marc Augé encunya el concepte de ‘supermodernitat’ l’any
1992, les tres característiques bàsiques que assenyala són clarament recognoscibles en
les propostes de Branzi des de 1966 fins l’actualitat: en primer lloc la “sobreabundància
d’esdeveniments”—la supermodernitat produeix una quantitat creixent d’esdeveniments
que impedeixen la interpretació històrica i bloqueja la generació de grands récits; en segon
lloc, la “sobreabundància espacial”—la possibilitat de desplaçar-se a grans velocitats i la
tendència a l’omnipresència facilitada per les teconologies de la informació i els mitjans
de comunicació; i finalment, la “individualització dels referents”—en la supermodernitat
cada individu pot (i vol) interpretar per si mateix la informació de la qual disposa, i no
té una necessitat de recolzar-se necessàriament en un grup que defineixi els referents i
n’interpreti el sentits.653
La lògica inherent als mapes tipogràfics de 1970 s’estén de manera molt clara en tota la obra
arquitectònico-urbanística d’Andrea Branzi, fins a arribar al projecte Cielo e Terra de 2011.
La operativitat cartogràfica dels mapes de Branzi és de l’ordre de les visions, ja que generen
una nova interpretació de la realitat que implícitament reclama projectes que desenvolupin
noves arquitectures, nous paisatges i noves ciutats que responguin a la realitat ampliada
que el mapa presenta. Branzi ha concretat la visió dels mapes tipogràfics en una sèrie de
propostes construïdes entorn del concepte d’ ‘urbanizzazione debole’, de vegades també
anomenat projecte ‘dèbil’ o ‘difús’. Entre aquestes propostes, trobem especialment interessant Agronica, desenvolupada com a recerca a la Domus Academy de Milà l’any 1995, així
com la seva aplicació concreta en el planejament urbanístic del sector Philips (Strijp Philips)
d’Eindhoven (1999).654 En paraules del propi Branzi:
Avui en dia hi ha una direcció teòrica i de projecte que veu la ciutat com un
sistema de micro-estructures de serveis i de relacions, que només en una mínima part es pot atribuir a l’arquitectura tradicional, compositiva i metafòrica, i
que en gran part és responsabilitat d’actituds projectuals difoses, febles, objecte
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d’una gestió urbana capaç de gestionar i desenvolupar la competència urbana,
però no pas de produir decisions irreversibles.
Aquesta línia de recerca [...] es va originar en els sistemes de xarxa interna del
No-Stop City d’ Archizoom Associati, i continua en l’experiència del projecte
Agronica Domus Academy per a Philips, que experimenta amb la idea d’una
arquitectura transformada en lliure disponibilitat de components constructius
mòbils, dispersos en un parc agrícola semi-urbanitzat.655
Agronica i la proposta pel sector Philips d’Eindhoven concreten l’espacialitat genèrica i les
ocupacions ‘toves’ dels mapes tipogràfics en una proposta urbana basada en les mateixes
qualitats que els mapes: la espacialitat extensiva i horitzontal sense límits clarament definits; la qualitat indexal i paramètrica del ‘camp de suport’656 de la urbanització dèbil que
funciona com un sistema relacional distributiu i un place-holder de certs paràmetres urbans; i la qualitat no-figurativa i performativa de l’espai, en una proposta que no planteja
solucions tancades sinó sistemes actius i interconnectats com a generadors de la forma urbana i el paisatge contemporani.
L’arquitectura d’avui no és una tecnologia figurativa que s’expressa a través de
metàfores, l’arquitectura és una estructura productiva altament inexpressiva
que té una capacitat de flexibilitat per adaptar-se a diferents rotacions, estacionalitat, microambients etc...
Crec que aquest és sens dubte una de les hipòtesis d’evolució de l’arquitectura del
s. XXI que tenim sobre la taula, hipòtesis que ja estan presents en els primeríssims dibuixos de la No-Stop City, els que estan mecanografiats.657
La idea d’un urbanisme dèbil, esbossada inicialment en els mapes tipogràfics d’Archizoom
i desenvolupada plenament per Andrea Branzi a mitjan 1990s, ha esdevingut molt fèrtil i és
a la base de moltes propostes urbanes innovadores, tal i com ha estat recentment recordat
per Charles Waldheim.658
L’ús que fa Archizoom de les pulsacions de màquina d’escriure sobre fulls A4
per representar l’estudi urbanístic no-figuratiu de la No-Stop City, va anticipar
l’interès contemporani per les representacions indexals i paramètriques de la
ciutat. El seu treball va prefigurar l’atenció contemporània a la descripció de les
condicions de camp incessantment horitzontals de la metròpoli moderna com
una superfície conformada per les fortes forces dels fluxos econòmics i ecològics.
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Igualment, aquests dibuixos i els textos que els acompanyen apunten cap a les
investigacions actuals sobre la infraestructura i l’ecologia com a conductors nofiguratius de la forma urbana.659
La operativitat dels mapes, com és ben manifest en el cas que ens ocupa, sovint és difusa i
segueix camins complexos, però no pas per això menys efectius a l’hora de proposar nous
projectes i per tant noves realitats.
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Keller Easterling, Jerusalem (2002)

¤ Fig. 101: Keller Easterling. Mapa topogràfic; estructura seccional de la ciutat evlla i encavalcaments jurisdiccionals; repetidors de telecomunicacions sol·licitats per PAL-TEL. Jerusalem, 2002.
El mapa de l’esquerra és un mapa topogràfic de Jerusalem, indicant els punts de màxima alçada relativa
(turons) i les seves cotes altimètriques respecte la ciutat vella (+760 msn). Les línies vermelles indiquen la
divisió entre les àrees controlades per l’estat d’Israel i les controlades per l’Autoritat Palestina. El mapa fa
palès que la gran majoria dels punts elevats de la ciutat de Jersualem estan sota control directe d’Israel,
incloent l’àmbit de la Universitat Hebrea de Jerusalem, enclavament israelià situat al sector palestí de Jerusalem oriental. El mapa central mostra la ciutat vella de Jerusalem, detallant d’una banda els passadissos i
túnels excavats al Mont del Temple i d’altra banda dos exemples d’encavalcament de límits jurisdiccionals
(entrades a través d’espais privats a espais rituals (església del Sant Sepulcre i fragment del Mur de les Lamentacions). El mapa de la dreta, d’escala major, mostra Jerusalem en relació al seu entorn palestí, mostrant
Ram Allah al nord, i la franja de Gaza (fora d’escala) a ponent. En aquest mapa s’indiquen les estacions
repetidores proposades per la companyia pública palestina de telecomunicacions PalTel, coincidents amb
els punts de màxima elevació al voltant de la ciutat vella de Jerusalem. L’estació central de PalTel és situada
a Ram Allah, mentre que la connexió transatlàntica arriba a la ciutat de Gaza, a la vora de la Mediterrània.
PalTel va ser autoritzada l’any 1999 per operar una xarxa de telefonia wireless anomenada Jawwal. Jawwal
depèn de la seva connexió al cable transatlàntic de Gaza i d’un sistema de repetidors que han d’estar situats en els turons i zones altes, cosa que obliga a una negociació constant entre PalTel i Israel, que controla
l’accés als punts elevats.

Keller Easterling ha dedicat bona part de la seva carrera a ampliar el camp de l’arquitectura
contemporània cap a una sensibilitat als aspectes organitzatius i procedimentals de l’espacialitat tardomoderna. Una tesi fonamental del seu plantejament és que, si bé els arquitectes
estem acostumats a treballar l’espai des de lògiques estètiques o geomètriques, els aspectes
organitzatius de l’espai són encara més rellevants per entendre la configuració del món
contemporani. És habitual que en els seus projectes, els arquitectes se centrin en aspectes
morfològics o geomètrics en detriment d’aspectes logístics o organitzatius: en definitiva, el
projecte arquitectònic sovint es resol en termes representatius més que no pas performatius,
més com a objectes que no pas com a activitats. I en canvi, la construcció efectiva de la major part de l’espai contemporani es duu a terme, lluny de l’àmbit tradicional de l’arquitectu348
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ra, a través de protocols genèrics per a construir oficines, aeroports, autopistes o habitatges
suburbans. Els formats organitzatius globals es converteixen en si mateixos en objecte de
projecte arquitectònic: tal i com ho expressa la pròpia Easterling, “en el món de la cultura,
cada cop més la organització és el contingut. El procediment és el producte.” 660
Una de les raons que expliquen l’aferrament de bona part de la cultura arquitectònica a l’objecte representatiu en detriment del sistema organitzatiu, és que històricament s’ha buscat
un control exhaustiu sobre els productes espacials, des de l’edificació fins al planejament,
passant pel disseny de l’espai urbà o les infraestructures de transport. Aquesta obsessió
totalitzant no es limita pas a l’arquitectura, sinó que ha marcat bona part de les disciplines
que han contribuït més directament en la transformació de l’espai contemporani: “tant la
tecnocràcia, com l’enginyeria del trànsit, la cibernètica o l’ecologisme [...] han jugat amb
teories unificadores de la complexitat, o bé han desitjat algun tipus de comprensió global
de l’organització que estudiaven.” 661 La realitat contemporània, per sort o per desgràcia, es
nega a ser compresa de manera total, cosa que converteix en altament problemàtics tots els
intents d’establir un control absolut als productes espacials que l’arquitectura, l’urbanisme
i el paisatge generin. Segons Easterling, bona part de la fascinació per la complexitat de la
cultura arquitectònica dels nostres dies manté i encara promou aquesta posició conservadora, i l’arquitecte “amb les noves eines computacionals de les que disposa, és sovint més
atret per les imatges o pels comportaments dels entorns de programari que no pas per la arquitectura de xarxa que s’amaga darrere de la pantalla.” 662 La obsessió pel control impedeix
veure la potencialitat de la redundància i el desordre en els sistemes organitzats—inclosa
la ‘network architecture’ tot just referida—, la potencialitat en allò que Easterling anomena
‘error’.
Molts sistemes organitzats, des dels jocs fins als circuits electrònics passant per
la genètica, es comporten de maneres que van en contra de les nostres nocions
comunes d’ordre i eficiència. Les redundàncies, que generalment es creu que inhibeixen una organització racionalitzada, de fet multipliquen les possibilitats de
prova i error; els accidents amplien la base de respostes possibles perquè introdueixen nova informació que el sistema necessita per créixer. Pèrdues, accidents,
inversions, acudits i trucs introdueixen informació extrínseca o errors que tornen més robustes les organitzacions.663
Els mapes presentats formen part d’un conjunt de vuit cartografies de Jerusalem concebudes per Keller Easterling i dibuixades per Andrew Mazor per acompanyar l’article “Parrando’s Paradox”.664 El conjunt de mapes, en paraules de l’autora “busca a Jerusalem els llocs
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on l’error es produeix de forma natural [i identifica] els jocs en principi perdedors però que
de vegades guanyen.” 665 Aplicat en el camp del projecte arquitectònic, l’ ’error’ no és un
element indesitjable, sinó el resultat de l’entrada d’informació extrínseca al procés de projecte. L’entrada d’informació extrínseca, és a dir l’entrar en fricció amb lògiques externes a
les autonomies projectuals, dota al projecte arquitectònic d’una riquesa i robustesa del tot
necessària per ser capaç de transformar l’incert entorn on vivim. L’error és quelcom que
cal cultivar: “l’error no és l’esdeveniment vergonyós, no desitjat o catastròfic, sinó la collita
conreada.” 666 El món globalitzat és “incontrolable però navegable”, i el projecte arquitectònic, si no vol renunciar a ser un instrument de transformació de l’entorn, ha de saber operar
amb nivells d’incertesa cada cop majors.667 Els mapes de Jerusalem d’Easterling són un bon
exemple d’usos operatius de la cartografia que ajuden a navegar aquesta realitat incontrolable: enregistren informacions addicionals, atributs organitzatius i llocs no-convencionals
d’una ciutat especialment complexa i contradictòria, on múltiples nivells de la realitat afecten la configuració urbana i el dia a dia dels seus habitants.
Keller Easterling expressa amb total claredat la necessitat de desenvolupar un instrumental que permeti als arquitectes descriure la realitat contemporània per tal de trobar llocs
d’oportunitat per al projecte.
Tenim poques eines per a descriure el lloc com una condició d’organització activa i escassos instruments per a identificar oportunitats poc ortodoxes en un context complex—llocs que són agents actius en lloc de meres propietats o àrees..668
I una part significativa d’aquestes eines passa per la cartografia operativa. Els mapes, com a
part integrant d’un aparatatge que busca donar una visió més rica de com funciona el món
contemporani, contribueixen a desenvolupar dos conceptes claus de Keller Easterling: ‘lloc’
(site) i ‘forma activa’ (active form).
site busca expandir la noció tradicional de lloc en el projecte d’arquitectura, ja que “les
nocions convencionals de lloc no identifiquen cap nou territori cultural que els arquitectes
puguin [...] investigar i ocupar.” 669 Enfront dels plànols de situació derivats d’una noció cadastral de lloc, Easterling proposa generar mapes de lloc que identifiquin,
ja no el límit de la propietat i la fletxa del nord, sinó més aviat un conjunt de
paràmetres d’organització i límits financers que no es descriuen per les eines de
la geografia o la geometria, sinó que amplien el lloc entenent-lo com un camp
logístic. Aquest tipus de plànol de situació (site plan) registraria els paràmetres
d’un procés amb conseqüències espacials.670
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Si habitualment el lloc de l’arquitectura s’entén com un espai específic i singular dotat
d’unes condicions determinades a les quals el projecte respon localment, Easterling proposa entendre el lloc com un múltiple, com un espai amb certes característiques organitzatives comunes: “poques vegades definim els llocs de manera que permetin explorar la seva
arquitectura organitzativa o de xarxa, en part pel fet que poques vegades definim llocs en
múltiples.” 671 Aquesta manera d’entendre el lloc amplia notablement el camp del projecte
d’arquitectura, que no es limita a la construcció de la singularitat, sinó que s’obre a la creació de “productes espacials” 672 i passa a ser un sistema de formatar l’espai des de punts de
vista organitzatius i performatius: “l’arquitectura [...] podria descriure els paràmetres o protocols per formatar l’espai.” 673 Com a exemples d’aquest tipus de sites, podem citar els clubs
de golf; els espais destinats a voladors freqüents als aeroports; la parcel·lació residencial suburbana; el vehicle automòbil privat; els marges de les carreteres i altres espais intersticials
generats per les infraestructures de transport; el cablejat submarí de fibra òptica; o les rutes
paisatgístiques com a aglutinadors culturals i productius. Els llocs que Easterling proposa com a noves fronteres del projecte arquitectònic no són les localitzacions geogràfiques
singulars sinó les resultants espacials de certes maneres d’organitzar el treball, els recursos
naturals i els patrons de consum. Aquests llocs no deixen de ser concrets i materialment
localitzats, però esdevenen múltiples. I això respon al fet que el món no funciona amb una
lògica simple i uniforme, sinó que la nostra realitat està composada per una proliferació de
certeses en aparença mútuament excloents i que no per això aconsegueixen una hegemonia
efectiva. El site és plural perquè el món també ho és: “El món és una condició plural. No hi
ha un sol món—sinó molts mons.” 674
La idea d’ active form (forma activa) apareix per oposició al que Easterling anomena object
form (forma-objecte). Una forma activa és un protocol, un format, una manera d’entrar en
relació i afectar críticament els sistemes a través dels quals es generen la major part dels
espais en el món contemporani.
L’arquitectura pot projectar edificis, ciutats i paisatges no només com a col·
leccions d’objectes, sinó també com a activitats—no només formes-objecte, sió
també formes actives. [...] Mentre que una forma-objecte ofereix noves geometries, formes i contorns que poden ser significatius per a un sol edifici, té efectes
limitats sobre grans nombres de productes espacials en el món d’avui. Aquests
productes constitueixen gairebé una tecnologia infraestructural o un sistema
operatiu—un procés repetible per a fer cases suburbanes o parcs empresarials
o complexos turístics en qualsevol lloc del món. [...] Una forma activa és com
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un programari espacial capaç de furonejar (to hack) aquest sistema operatiu i
afectar així a un gran nombre d’edificis. Les formes són actives no pas perquè
siguin cinètiques, sinó perquè interactuen, evolucionen i es desenvolupen en diàleg amb el món que les envolta.675
La idees bessones d’ ’active form’ i de ‘site’ són una aposta per a la pertinència de les decisions espacials i per la rellevància de la pràctica arquitectònica en el món contemporani. Ara
bé, aquesta atenció a les formes actives i als on l’arquitectura apareix de manera més poderosa, és a dir amb més capacitat efectiva de transformació de l’entorn, demana un exercici
de recerca i visualització de la complexa realitat en la que ens trobem, i aquí la cartografia
hi juga un paper significatiu. El lloc com a condició estratificada, que posa en relació múltiples nivells de la realitat tant física com organitzativa, pot ser construït a partir d’un ús
intel·ligent dels mapes. El treball amb les formes actives doten a l’arquitecte d’una capacitat
d’intervenció millorada sobre l’entorn físic. Keller Easterling, a través de les idees de lloc i
forma activa, defensa la qualitat anticipatòria i projectual de l’exploració de la realitat, duent
més enllà les idees que Benton MacKaye va expressar l’any 1940: “la planificació [urbana i
territorial] és descobriment i no pas invenció. Es tracta d’un nou tipus d’exploració. La seva
essència és la visualització—una cartografia del potencial existent en el real.” 676
Aquesta necessitat d’exploració de la realitat contemporània té una càrrega ètica i política
indefugible. Easterling pren una posició radical al respecte, reclamant l’heteronomia disciplinar com a condició sine qua non per recuperar la rellevància econòmica, social i cultural
de l’arquitectura. En un món on l’espai juga un paper fonamental, l’arquitectura ja no pot
basar-se exclusivament en les lògiques autònomes de la pròpia disciplina, sinó que ha d’estar en estat de permanent recerca de com funciona el món per tal d’anar ampliant l’àmbit,
les tècniques i els objectius del projecte arquitectònic.
Quan l’arquitectura es fa el seu propi món de territoris de dades, exclou l’ample
món que realment és fet de territoris i xarxes de dades, un món on l’espai està
preparat per a jugar un paper fonamental en la política mundial, i on la invenció
dels components espacials poden aprofitar les organitzacions de mà d’obra, els
recursos naturals i els patrons de consum.677
El món contemporani “és un paradigma organitzatiu esponjós, alhora monolític i porós per
a l’individu, que encoratja una lluita ètica activa en un món on molts més llocs són fronts
polítics i on no hi ha una revolució definitiva, només la possibilitat de revolucionar contínuament.” 678 El rol de les visions cartogràfiques de Keller Easterling és obrir nous camins
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al projecte arquitectònic transformador a partir d’una lectura atenta, hàbil i intensa de la
complexa realitat contemporània.
Els mapes de Jerusalem generen una visió de la ciutat molt atenta a certes condicions que
no són evidents a primera vista i que malgrat tot són fonamentals per entendre els jocs que
s’estableixen entre faccions o interessos divergents. Els mapes que relacionen la topografia
del terreny entorn de la ciutat vella de Jerusalem, les línies de control polític, i les posicions proposades pels repetidors de telecomunicacions de PalTel, descriuen amb precisió uns
aspectes de la realitat urbana que malgrat no ser visibles ni ser reductibles a la geometria,
enregistren “la veritable intel·ligència de [Jerusalem], l’espai de les seves pràctiques, els seus
rejovenidors errors o els seus moviments guanyadors.” 679 Els mapes ajuden a definir un
camp per a proposar una arquitectura “d’interacció impredictible entre múltiples llocs.”
680
Els mapes-visió presentats contribueixen a identificar un dels ‘llocs múltiples’ que trobem a Jerusalem i que reclamen no un sinó diversos projectes d’arquitectura: el trenat de
límits jurisdiccionals. A Jerusalem aquest situació excepcional és molt comú, i sovint els
límits jurisdiccionals en planta no coincideixen amb els mateixos límits en secció—tal i
com succeeix al Mont del Temple, que tal i com mostra el mapa en planta correspon al món
musulmà mentre que passadissos jueus foraden la mola rocosa i hi estableixen un altre tipus de legitimitat. Un altre aspecte del trenat de límits jurisdiccionals és l’enclavament d’un
espai concret, sovint d’importància ritual o geopolítica, enmig d’un territori enemic o antagònic—l’accés antic a l’església del Sant Sepulcre a través d’una botiga de dolços jueva, el
fragment del Mur de les Lamentacions integrat en una casa privada àrab la llum de la qual
permet als fidels jueus seguir les seves pregàries, o l’enclavament de la Univeristat Hebrea de
Jerusalem ocupant estratègicament les elevacions topogràfiques més properes a la Cúpula
de la Roca. Els mapes, tal i com comenta la seva autora, “registren informació addicional,
els atributs organitzatius i els llocs no convencionals de Jerusalem. No hi ha cap lloc o document que tingui importància per si sol, només en la interacció entre ells.” 681 La visió que
aquests mapes construeixen és la d’una realitat complexa que no cal sobresimplificar per tal
de poder-hi intervenir. Els mapes-visió de Keller Easterling reconeixen la riquesa i qualitat
sovint contradictòria de Jerusalem, i alhora aprofundeixen en una representació de la realitat que no busqui falses recurrències o grans ordres sinó que aprengui a recollir de manera
operativa aquesta riquesa i contradicció com a font inesgotable de projecte arquitectònic.
Seguint la línia dels mapes-visió de Jerusalem, Keller Easterling va dirigir des del 2008 a
2014 el projecte “Extrastatecraft”, on utilitza habitualment cartografies operatives per fomentar la recerca en els sistemes d’infraestructura global com a mitjà a través del qual s’implementen polítiques concretes arreu de la Terra, sovint fora del control formal dels estats i
dels professionals responsables, entre ells els arquitectes.682
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Joan Busquets, Ciutat Vella de Barcelona (2003)

¤ Fig. 102: Joan Busquets. Ciutat Vella de Barcelona, Tipologies d’espais públics, 2003.
Mapa de la ciutat vella de Barcelona on es grafien, amb gran detall i precisió geomètrica, les cinc principals
tipologies de conjunts d’espai públic definit per repetició d’elements seriats. Busquets els categoritza com
a (1) carrers d’edificacions suburbanes; (2) carrers de palaus; (3) carrers amb servituds d’arquitectura; (4)
conjunts unitaris lineals; i (5) conjunts unitaris monumentals. El mapa mostra estrictament i exhaustivament totes i cadascuna de les sèries morfològiques que formen la ciutat vella. Això vol dir que el mapa
només grafia aquestes sèries i no representa res més, i alhora grafia totes les sèries sense deixar-se’n cap.
L’espai buit del mapa és, per tant, tan significatiu com l’espai ocupat per informació cartogràfica positiva.
La codificació gràfica de la informació enregistrada pel mapa facilita una doble lectura simultània: d’una
banda la lectura analítica i aïllada de cada tipus de carrer amb qualitats unitàries, i d’altra banda la visió
sintètica de ciutat vella com a conjunt de sèries morfo-tipològiques repetitives desigualment repartides per
tot el seu teixit.

Aquest mapa de la ciutat vella de Barcelona és representatiu d’una determinada manera de
mirar la realitat urbana que ha caracteritzat bona part de la cultura urbanística barcelonina
dels darrers trenta anys, encapçalada per figures com Manuel de Solà-Morales o el mateix
Joan Busquets, i galvanitzada a través del Laboratori d’Urbanisme de Barcelona i la seva
revista UR.683 Podríem definir aquesta sensibilitat com un “estructuralisme inductiu”.684 La
ciutat s’entén de manera sistèmica però sense reduir-la mai a models, la representació sempre s’atura a considerar amb un alt grau de precisió les característiques morfològiques con-
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cretes, la materialitat específica de les ciutats. Els mapes de Busquets excel·leixen en aquesta
missió: les estructures urbanes es reconeixen sempre a posteriori, induint-les en una lògica
bottom-up que parteix d’una atenció gairebé forènsica a la materialitat de la arquitectura, la
ciutat i el territori.
La raó d’aquest tipus d’aproximació sobre la realitat urbana és que la mirada s’entén ja
d’entrada com a interpretació—una interpretació que dota d’intenció i direcció allò existent. La manera de mirar i d’entendre la ciutat s’articula a partir d’una manera de representar-la que direcciona la realitat. Aquesta mirada és intencionada i alhora notarial, és
a dir que d’una banda apel·la la realitat de manera molt dirigida i limitada, però d’altra
banda descriu i aixeca acta d’un estat concret de les coses. Aquesta doble condició dissol
la dicotomia clàssica entre l’anàlisi i el projecte, ja que assumeix que tota manera de mirar
el fet urbà implica un cert posicionament i ja és, d’entrada, projecte arquitectònic. Ara
bé, la qualitat anticipatòria o projectual dels mapes de Busquets no és pas de tipus dirigit
i instrumental: els seus mapes intencionen la ciutat de manera que posen en evidència
certs aspectes de la realitat que reclamen determinats tipus de projectes, però sempre
projectes múltiples i oberts.
En el cas del mapa que ens ocupa, la descoberta de valors de conjunt, sèrie o repetició de
certes tipologies edificatòries posa de manifest un valor patrimonial basat en els conjunts
més que no pas en els espais públics o edificis singulars, com ara els monuments. Aquesta
mirada, i el mapa-visió que l’encarna, demanda un tipus de projectes que tinguin en compte
aquests valors repetitius com a punt de partida per la proposta arquitectònica. També obre
les portes a entendre que determinats projectes unitaris concebuts de forma aparentment
aïllada del seu entorn immediat, com ara la Plaça Reial, formen part d’una sèrie discontínua d’espais urbans amb característiques pròpies molt marcades, sèrie que pot continuar-se
desenvolupant a partir de projectes futurs. Alguns dels projectes de llarg abast realitzats a
Barcelona des de 1985 només han estat possibles a partir de lectures urbanes com aquestes:
pensem en les recuperacions dels patis interiors d’illa de l’Eixample; la generació de superilles peatonals al Born o Gràcia; les campanyes de millora del paisatge urbà centrades en
carrers d’edificacions suburbanes; l’eix cultural del Seminari al Liceu; o algunes operacions
de buidat de gra fi a ciutat vella com el carrer Allada-Vermell o el conjunt de palaus sobre
la muralla romana dels carrers dels Lledó i del Correu Vell. Tots aquests projectes, i molts
d’altres que han transformat de manera molt significativa la ciutat de Barcelona durant els
darrers trenta anys, no haurien estat possibles sense la mediació de les cartografies operatives del LUB i de Joan Busquets en particular.
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Manuel de Solà-Morales expressa amb claredat la idea d’aquesta mirada operativa:
[Els nostres treballs] tenen en comú una aproximació cauta i atenta a la riquesa
dels llocs urbans. La riquesa existent i, sobretot, la riquesa possible. En aquest
mirar atent es troba l’arrencada de les respostes. [...] Hi ha, doncs, de fet, un
alè d’optimisme, d’ingènua confiança en la riquesa dels fets urbans (urbans en
sentit genèric, sense accepció de models, per descomptat). Una confiança que
neix segurament de la mateixa mirada fervorosa amb la qual el savi astrònom
escodrinya el firmament.685
Aquesta mirada té un sentit d’obertura fenomenològica, però és sobretot la manera de construir-la concretament a través del mapa allò que permet descobrir la riquesa de la realitat
existent i, en un mateix gest, proposar noves realitats, existències futures. Per posar-ho en
termes de cànons de retòrica clàssica, la inventio està en relació amb la dispositio, però en
cap cas en deriva de manera directa. La invenció arquitectònica que duu a terme el projecte
prové d’una lectura atenta a la realitat, però no s’hi limita, al contrari, el projecte guanya
envergadura i potència entrant en fricció amb la disposició concreta de la realitat que el
mapa revela i construeix.
Busquets expressa la relació entre coneixement i intervenció en els termes següents: “el coneixement crític d’una realitat en un context més ampli és una de les tècniques més raonables per emmarcar les propostes d’intervenció”.686 Aquesta afirmació, que pot semblar
òbvia, amaga una ètica similar a la de tots els exemples de mapes-visió que estem aportant,
des de Hacker-Allen fins a OPSYS passant per Herzog & de Meuron, Branzi i Easterling.
En tots aquests casos , des de sensibilitats diferents i amb objectius diferents, es parteix del
convenciment que noves visions de la realitat possibiliten noves intervencions, i per tant
avancen noves realitats. Com ja hem exposat anteriorment (§Proposta taxonòmica i metodològica),
en el cas dels mapes-visió, la relació operativa entre mapa i projecte és interna, és a dir, és
un treball que parteix del mapa i tendeix al projecte; i és difusa, és a dir que la relació entre
la informació cartogràfica i el projecte arquitectònic té un caràcter obert i poc acotat. Les
visions obren el camp a diversos projectes, no es resolen mai en un de sol.
A partir de limitar-se a enregistrar algunes condicions existents amb prou nivell de precisió
i rigor, els mapes de Busquets esdevenen trampolins projectuals amb un caràcter obert. En
un entorn canviant i heterogeni, que ja no és comprensible des de posicions privilegiades,
es fa del tot necessari intentar “comprendre la complexitat de la ciutat, com a base per extreure’n conclusions operatives.” 687 Els mapes de Busquets, posant una especial atenció a la
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morfologia i al creixement, són un camí per anar comprenent la ciutat per capes simultànies
sense que cap d’elles prengui una preeminència excessiva sobre les altres. Cada nivell de la
realitat urbana és revelat a través d’una mirada atenta que nega posicionaments apriorístics
i que va descobrint, per fricció, com ho faria un detectiu, determinats aspectes de la realitat:
cada nivell és una certa mirada, que no es vol única ni dominant, simplement reveladora
d’unes condicions concretes. El mapa és doncs el resultat d’un procés de lectura, de reconeixement, que permet “descobrir valors culturals que no són evidents a primera vista”.688
[El treball de Joan Busquets] sorprèn a primera vista per la riquesa de la seva
representació, que reflecteix la detallada precisió de la mirada que l’ha guiat. [...]
La lupa detectivesca de Busquets es passeja dins i per sobre les cases, escorcolla
passatges i racons, descobreix agrupacions i continuïtats, malformacions i coàguls amb sensibilitat de naturalista cartògraf.689
El mapa presentat és un dels molts de la ciutat vella de Barcelona que Busquets ha anat dibuixant al llarg dels anys. És interessant tant per allò que mostra com per tot allò que deixa
de mostrar, i per tant convé entendre’l formant part integrant de la sèrie de mapes que representen altres realitats de la ciutat vella.690 La gran restricció en la selecció de paràmetres
a representar permet dirigir molt clarament la mirada sense preocupar-se excessivament
per tot allò que es deixa fora de la cartografia. Cada mapa és una visió diferent, però sempre
operativa, del casc antic de Barcelona.
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OPSYS, Energy Dike (2009)

¤ Fig. 103: OPSYS (Miho Mazereeuw-Pierre Bélanger). Mapa energètic dels Països Baixos; axonometria explotada del tram central del dic energètic. EnergieDijk: Proposal for a World Observatorium & Blue Energy
System for the Afsluitdijk in the Energy Valley Region of the Netherlands, 2009.
El mapa de l’energia dels Països Baixos il·lustra la infraestructura combinada de recursos energètics generats
per les indústries d’energies tant fòssils com renovables que contribueixen a la xarxa elèctrica del país. El
mapa va ser realitzat a partir de diverses fonts, incloent el Departament d’Energia de l’estat, la Nederlandse
Kadaster i d’altres informes corporatius. El mapa reconeix el sistema energètic exisitent i alhora proposa
un nou dic, situat just al nord de l’ Afsluitdijk, el dic més gran dels Països Baixos que separa el Waddenzee
(aigua salada) del IJsselmeer (aigua dolça situada més de 5 metres per sota del nivell de referència de l’Atlàntic). Aquest nou dic se situa estratègicament allí on les condicions d’accessibilitat, centralitat i contingüitat
entre aigua dolça i salada són òptimes. Tanmateix, el nou dic no és només un fabulós productor d’energia
renovable sinó que contribueix significativament a reforçar les barreres contra el mar en un escenari de pujada continuada del nivell del mar i baixada sostinguda del nivell de la terra a bona part dels Països Baixos.
El mapa de l’energia descobreix una nova representació de la realitat dels Països Baixos, posant en relleu un
aspecte fonamental però que habitualment no forma part de les visions dominants.

El mapa de l’energia dels Països Baixos de OPSYS és un clar exemple de com canvia la percepció de la realitat quan es fixa l’atenció en una sèrie de paràmetres habitualment passats
per alt. Ningú nega la importància de la infraestructura energètica en un entorn tan poblat
i tan industrialitzat com els Països Baixos. Això no obstant, el que no és tan habitual és que
aquest aspecte de la realitat esdevingui el protagonista d’una cartografia exhaustiva de tot
el país. Partint de dades molt rigoroses obtingudes de l’estat neerlandès i diverses corporacions tant públiques com privades, OPSYS va construir un mapa que posa de manifest la
geometria i el paisatge de les xarxes energètiques neerlandeses, generant un document que
és un bon exemple de mapa-visió. El mapa de l’energia d’OPSYS procedeix a un reconeixe358
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ment de certs aspectes de la realitat amb un grau de precisió, d’exhaustivitat i de claredat en
la codificació gràfica que revela una imatge inèdita de l’objecte cartografiat, en aquest cas
els Països Baixos. Aquesta imatge nova, ben real però fins ara desconeguda, es converteix en
una visió poderosa i s’integra en la imatgeria a través de la qual ens representem la realitat.
Des del moment en què es constitueix com a visió, el mapa esdevé una mena de pregunta
ben formulada, que reclama una gran quantitat de respostes en forma, entre altres coses, de
projectes arquitectònics.
El mapa recull la infraestructura combinada de la deposició, l’exploració, l’extracció, el processament i la distribució de recursos energètics generats per les indústries de petroli, gas,
carbó, nuclear, biomassa i eòlica. Es representa tot el territori neerlandès, incloent les seves
aigües territorials, com un conjunt energètic en xarxa, sense distingir entre els diferents
recursos emprats per aconseguir l’energia. Així, les taques taronges indiquen les àrees extractives, i apareixen clarament els camps dispersos d’extracció petroliera dins d’aigües neerlandeses al Mar del Nord; el gran camp de gas natural de Groningen, al nord-est del país,
que és el major dipòsit de gas d’Europa; o les mines de carbó de la zona d’Emmen i Hoogeveen. Les línies grogues representen els principals canals de distribució de l’energia, mentre
que els menors són representats en blau i verd. Els nodes circulars grocs i taronja indiquen
els centres de producció i tractament, com ara el clúster de Rotterdam, la central nuclear de
Dodewaard o les centrals de Shell i Esso al camp gas de Groningen. Els cercles blaus indiquen àrees d’exploració de recursos energètics, tant convencionals com alternatius. El fons
del mapa distingeix la terra de l’aigua pel to de gris més fosc que dóna a la primera. L’aigua,
d’altra banda, és tractada amb molta més precisió cartogràfica, ja que en diversos tons de
gris s’indiquen els canals d’aproximació dels vaixells de gran tonatge, les àrees de protecció
natural del Mar del Nord, o les zones de reserva militar del Waddenzee.
De fet, el mapa de OPSYS va més enllà de representar la realitat existent i anticipa una de
les moltes propostes que vindrien a donar resposta al gran enunciat plantejat pel mapa: un
nou dic generador d’energia sostenible que anomenen EnergieDijk i representen en el mapa
en color vermell. El projecte d’OPSYS només és comprensible a partir del treball cartogràfic
previ, que prepara el terreny per fer possible una proposta com EnergieDijk. Tanmateix, és
important fer notar que el mapa de l’energia obre camí a molts altres projectes i no s’esgota
pas amb la proposta de l’Afsluitdijk II.
EnergieDijk pretén respondre a dues problemàtiques diferenciades però que entren en relació a través d’aquesta proposta: l’augment del nivell del mar i la dependència energètica. El
projecte “aborda, amb una única estratègia, el doble desafiament de la pujada del nivell del
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mar i de l’esgotament de l’energia.” 691 La proposta es basa en la construcció d’un gran dic
(Afsluitdijk II) al nord del Afsluitdijk, el major dels dics dels Països Baixos, que protegeix
l’IJsselmeer de l’Atlàntic. Aquest nou dic de 32 quilòmetres reforça les proteccions contra el
mar seguint els Deltawerken iniciats després de les greus inundacions de l’any 1953. Els Països Baixos són probablement l’únic país del món que s’està preparant de manera activa per
la pujada del nivell del mar. L’any 2007 es va constituir la Delta Commissie, una comissió
encarregada de proposar plans concrets per enfrontar-se al repte d’una pujada de 110 cm
del nivell del mar i una baixada simultània de 10 cm del nivell de la terra. El pla, presentat al
govern l’any 2008, preveu un reforç sistemàtic de les defenses costaneres equivalent a apujar-les 130 cm respecte el seu nivell actual. L’ Afsluitdijk II resol la protecció addicional en
un dels llocs més conflictius. Permetent mantenir la cota actual de l’ Afsluitdijk i generant
més terreny polderitzable. Però a més de ser una protecció passiva contra el mar, EnergieDijk és també un terreny destinat a la generació d’energia sostenible de manera massiva i
continuada, que integra tecnologia eòlica i fotovoltaica amb un sistema innovador d’energia
blava generada per un procés d’osmosi i de força hidràulica. Gràcies a la seva posició estratègica entre l’aigua salada del Waddenzee i l’aigua dolça de l’IJseelmeer situat uns 5 metres
per sota, l’energia es genera de dues maneres, en primer lloc per la força hidràulica d’un
vòrtex d’aigua salada que baixa al nivell inferior, i en segon lloc per un procés osmòtic entre
l’aigua salada i l’aigua dolça realitzat a la cota baixa. L’energia aconseguida es distribueix
per tota la xarxa gràcies a la posició central del dic en el mapa de l’energia del país, justament al centre de l’àrea coneguda com Energy Valley Region (Noord Holland i Friesland),
mentre que l’efluent d’aigua salobre resultant del procés osmòtic és depurada biològicament
en aiguamolls situats en el propi dic i es recupera per ús de boca. La planta d’energia blava
està projectada per generar energia renovable per a 2 milions de persones l’any 2020.
El mapa-visió d’OPSYS es construeix a partir de tres aspectes: dades tècniques, geolocalització, connectivitat logística. Per fer aquest mapa, cal traduir gràficament una quantitat
molt important de dades quantitatives, establir-ne una geolocalització precisa, i finalment
construir la connectivitat logística del conjunt. Les dades són fonamentals perquè són la
base quantitativa del mapa, allò que aporta la major part d’informació cartogràfica. La
geolocalització permet posar en relació geogràfica la informació quantitativa, de manera
que les continguïtats, les acumulacions, les linealitats o els buits dels punts d’informació
(en aquest cas informació energètica) es tornen significatius i permeten extreure’n lectures
d’ordre espacial. Finalment, establir una connectivitat del conjunt és el que permet al mapa
aportar una informació d’ordre logístic i integrat, anant més enllà d’una simple sèrie de
punts referits geogràficament. El mapa de l’energia dels Països Baixos és un document amb
360

Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic

una direccionalitat molt clara: representar la infraestructura energètica integrada d’un àmbit territorial concret. Això no obstant, la imatge que el mapa acaba construint de la realitat
neerlandesa és molt oberta i té múltiples punts d’entrada. És un nou tauler de joc on jugar
múltiples partides diferents, que només tindran en comú el fet de relacionar-se d’una manera o altra amb algun aspecte de la infraestructura energètica. El mapa genera una nova
visió que reclama múltiples projectes. Una d’aquestes partides és el projecte EnergieDijk,
que proposa aprofitar el desnivell i la diferència de salinitat entre aigües per construir una
font inesgotable d’energia renovable que reforci l’organització anular de la xarxa energètica
neerlandesa.
OPSYS , dirigits per Miho Mazereeuw i Pierre Bélanger, han treballat sistemàticament amb
mapes per produir coneixement, estratègies i projectes concrets situats en l’àmbit de l’energia i l’ecologia. Molt en línia amb el mapa de l’energia presentat, cal citar el mapa de fluxos
de deixalles del delta del Maas-Rin, o bé el projecte Beringia, proposta per una xarxa transcontinental de transport i energia a través de l’estret de Bering en un món post-petroli, tots
de 2009. Els treballs d’OPSYS aprofiten la qualitat oberta dels mapes per projectar sistemes
ecològics fluids i oberts, normalment a escala territorial i amb un component social molt
patent, i són un bon exemple de l’establiment de relacions operatives entre mapa i projecte.
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Construccions (Operativitat interna i concreta)
Les construccions són el mode que mobilitza una operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic de tipus interna i concreta. Els mapes-construcció són maneres d’ampliar la percepció i la comprensió del nostre entorn a través d’operacions en el propi mapa, entès com
a tècnica projectiva i no (estrictament) representacional. Els mapes-construcció entenen el
mapa com a invenció, com a lloc de projecte. A partir d’operacions concretes sobre el mapa
s’acoten problemàtiques específiques que s’integren a la proposta i acaben caracteritzant el
projecte.

¤ Fig. 104: Enseada do Orzán, A Corunha. Roger Paez / AiB arquitectes, 2011.
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Bernard Tschumi, La Villette (promenade cinématique) (1982)

¤ Fig. 105: Bernard Tschumi. Axonometria explotada de la proposta; promenade cinématique; estudis de
detall d’un fragment de la promenade cinématique. Parc de La Villette 1982-1983.
A l’esquerra l’axonometria explotada anomenada “Point, Lignes, Surfaces” resumeix la proposta de Tschumi pel Parc de La Villette a París. Al centre, un dels estudis inicials de la promenade cinématique que creua
irregularment el conjunt del parc. A la dreta una sèrie de cinc plantes qualifiquen un fragment del passeig
cinemàtic des de criteris diversos. Tots tres documents situen la promenade cinématique de maneres diferents. En el primer cas apareix integrada en el sistema de línies que direccionen el parc i estableixen relacions de fuga respecte les grans superfícies sense programar i respecte la xarxa de punts (folies) que conté
els programes fixos i estableix la quadrícula de referència del parc. En el segon cas es tracta el recorregut de
la promenade cinématique com a espai performatiu, és a dir com a lloc on succeeixen esdeveniments. Les
seves qualitats performatives s’exploren mitjançant un sistema de notació que manlleva el seu vocabulari
de la coreografia de dansa i de les partitures gràfiques de la música contemporània. En el tercer cas, es defineixen condicions d’ús, de moviment, espacials, visuals i materials d’un tros de la promenade cinématique
insertada en el seu entorn definitiu dins del parc.

Els primers esbossos del projecte de La Villette es basen en ocupar la parcel·la amb múltiples diagrames organitzatius—“conceptes d’organització urbana a gran escala”—com a
primer pas per a comprovar maneres d’estructurar l’espai buit de la ciutat mitjançant usos
extensius.692 La referència al context immediat hi és, en un primer moment, totalment absent, i tot l’esforç se centra en construir una certa consistència interna que permeti establir
un camp de joc dotat de regles clares i alhora obertes.
Vaig superposar diferents diagrames d’organització en el lloc, entenent La Villette, sobretot, com un projecte urbà i no pas com un projecte sobre la naturalesa [...] El concurs era, de fet, sobre la ciutat—un tipus diferent de ciutat, però
sobre la ciutat al capdavall. 693
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El concurs del Parc de La Villette va suposar una reflexió important entorn de la relació
entre natura i ciutat, i va donar lloc al model de parc urbà equipat. La proposta guanyadora
de Tschumi i la també molt influent proposta d’OMA van marcar, tal i com ja hem apuntat
anteriorment

(§Acotació cronològica de l’àmbit de recerca),

un cert canvi d’època, caracteritzada

entre altres coses per la confluència productiva entre els discursos i les pràctiques de l’arquitectura edificatòria, l’urbanisme i l’arquitectura del paisatge. Després de La Villette, altres
concursos internacionals de parcs urbans, com per exemple Downsview Park de Toronto
(2000), o el Taichung Gateway Park de Taiwan (2012), han estat laboratoris privilegiats per
experimentar en la construcció d’una ‘natura urbana’, ampliant els límits disciplinars i intrumentals de l’arquitectura.
La proposta del Parc de La Villette de Bernard Tschumi pot entendre’s tota ella com la construcció d’un mapa. Davant de la pregunta proposada pel concurs, Tschumi van respondre
amb la construcció d’una abstracció operativa. Els plecs del concurs demanaven un nou tipus de parc urbà, que havia de resoldre un extens programa d’usos molt específics i diferenciats, alhora que se li demanava de construir un entorn recognoscible i cohesiu. El projecte
de La Villette de Tschumi assumeix d’entrada el caràcter plenament urbà del buit de l’antic
escorxador central de París, i pren una determinació inicial: establir una quadrícula regular
que serveixi com a sistema de mediació entre el nou i el vell.
[El projecte de] La Villette no va ser pensat com una ‘composició’ d’elements per
crear un equilibri urbà ni com un ‘complement’ a una àrea urbana existent, sinó
com [...] una ‘mediació’. [...] Una estratègia de mediació [...] resistiria múltiples
combinacions o substitucions, que amb tota certesa passarien en aquell lloc, i
[...] mantindria la seva identitat malgrat els elements preexistents i les addicions
posteriors per part d’altres . La retícula de folies es convertiria en el mediador.694
L’aposta per la retícula permet establir un sistema de mediació entre les preexistències del
parc i les noves construccions, eliminant la immediatesa del context i buscant el que Tschumi ha anomenat “una arquitectura de grau zero.” 695 Cal recordar que a principi dels 1980s
el debat entorn de la preexistència, la memòria i les constants històriques formaven part del
discurs dominant, representat per arquitectes com Léon Krier, a qui el propi Tschumi considerava el seu contrincant més directe en la segona fase del concurs del parc de La Villette.696 La retícula abstracta definida per la posició de les folies té un rol complex: “la retícula
era una manera de desfer-se del ‘context’, i alhora de proporcionar una mediació entre el
vell i el nou.” 697 De fet, la retícula de folies genera un espai regulat equiparable a la retícula
cartogràfica tradicional. Ambdues serveixen per situar tant allò que ja existeix com allò que
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encara no, respecte unes coordenades abstractes. La retícula de regulació de coordenades
espacials té, en principi, un rol suposadament referencial, com és evident en el cas de la xarxa ptolemaica de meridians i paral·lels. Malgrat tot, és ben palès que les retícules promouen
una lectura de la realitat i uns criteris de transformació d’aquesta molt més dirigits del que
el seu rol referencial podria suggerir, com és evident en la xarxa de traçats urbans hipodàmics. La retícula de La Villette juga conscientment els dos papers sense pretendre resoldre
el conflicte entre els rols referencial i projectiu de la retícula abstracta.
Conscient de la potencialitat arquitectònica d’aquest doble rol de la retícula de folies, Tschumi treballa des de l’inici amb la superposició a la retícula de punts de dos altres sistemes independents que entren en col·lisió, sense articular-se en un conjunt orgànic. Així, a la xarxa
abstracta definida a partir de punts edificats, les folies vermelles, s’hi superposa un sistema
de línies d’orientació i un sistema de superfícies d’apropiació.
El projecte, de fet, superposa tres sistemes: el sistema de punts [format per petits
edificis anomenats ‘folies’] que contenen les activitats programades, un sistema
de línies que guien el moviment de persones a través del parc, i un conjunt de
superfícies que el públic pot apropiar-se de forma inesperada i no planificada.698
L’axonometria explotada de l’esquerra mostra aquests tres sistemes per separat, refrorçant
la idea de la seva independència relativa: “el nostre argument era que l’arquitectura del parc
era el resultat del conflicte o la col·lisió dels seus diversos sistemes autònoms.” 699 Al centre,
la xarxa de punts; a sobre, el conjunt de línies; i a sota, els camps de superfícies. La irreductibilitat dels sistemes entre ells és precisament font de la riquesa de la proposta, ja que permet
combinar la necessitat de determinació geomètrica amb la voluntat d’indeterminació en els
usos concrets. Seguint la ja ben establerta teoria de Tschumi sobre la disjunció entre espai
i esdeveniment com a característica i potencialitat bàsica de l’arquitectura, a la claredat de
la determinació geomètrica de l’espai de La Villette, s’hi oposa la obertura proliferant de
l’esdeveniment que s’apropia de l’espai i l’ocupa.700
Els documents del centre i la dreta representen una part específica del Parc, el que Tschumi
anomena la ‘promenade cinématique’. El passeig cinemàtic ens sembla un cas d’estudi especialment interessant en el marc dels mapes-construcció, ja que es tracta clarament d’una
operació projectiva o anticipatòria sobre l’espai genèric del mapa representat per la retícula
abstracta. Sobre la retícula de punts que ordena i regula tot l’espai del parc, el passeig cinemàtic traça un vector de moviment irreductible als marcs espacials establerts per la xarxa
bàsica de folies, per les superfícies extensives, i per la resta d’elements lineals. De fet, el pas-
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seig cinemàtic és pròpiament l’únic element arbitrari del parc, traçat a mode dels stoppages
étalon de Duchamp.
El passeig cinemàtic és en realitat l’únic element aleatori a La Villette. Però l’aleatorietat, per definició, és vulnerable als canvis; és molt difícil de mantenir en
l’arquitectura, ja que no es pot justificar i va en contra de qualsevol tipus de
lògica de construcció o de cost. A nivell conceptual, l’aleatorietat es pot aplicar
millor als esdeveniments, les accions i els programes que no pas pròpiament a la
forma física. Així a La Villette el sistema de les formes físiques hi és per permetre
que l’aleatori—l’esdeveniment—tingui lloc. 701
El passeig cinemàtic és una línia de fuga que creua la major part d’espais del parc, i està
projectat com una sèrie contínua d’episodis diferents, generant diversos jardins “cadascun amb la seva pròpia atmosfera, per analogia amb els diferents fotogrames d’una pel·
lícula.” 702 La acció cartogràfica de traçar una línia arbitrària que no respecta la regulació
genèrica de l’espai, permet pensar el passeig cinemàtic com una continuïtat espacial que no
s’acorda al marc geomètric del parc i només s’activa a partir del moviment: té una coherència estrictament performativa, ja que el passeig, al no tenir una definició espacial autònoma
només existeix com a tal si és passejat. Tanmateix, la continuïtat espacial del passeig cinemàtic estableix dos tipus de relacions diferenciades i independents: d’una banda la lògica
seqüencial del propi passeig que duu a encadenar un episodi (o ‘fotograma’) amb l’episodi
immediatament successiu; i d’altra banda la lògica indexal dels espais concrets de cada
tram del passeig cinemàtic respecte els espais generals del parc que li són contigus.
La proposta de La Villette de Bernard Tschumi, dèiem al principi, pot entendre’s tota ella
com la construcció d’un mapa. La retícula de folies genera un espai cartogràfic regulat que
permet posar en relació operativa tots els elements que ocupen el mapa/parc. Les superfícies defineixen camps d’indeterminació programàtica determinats geomètricament, equivalents a la delimitació cartogràfica d’espais que són un marc d’acció però que no determinen quines accions es dónen, com per exemple la delimitació de fronteres estatals, de
reserves naturals o d’àmbits lingüístics. Les línies dirigeixen i orienten l’espai del parc de
manera equivalent a com els vectors cartogràfics com ara rius, carreteres o rutes marines i
aèries tensionen l’espai del mapa. De manera significativa, tant un mapa qualsevol com la
proposta de La Villette són documents oberts i amb múltiples entrades, que reconeixen i
defineixen certes condicions espacials sense determinar-ne l’ús. El projecte de La Villette
de Tschumi entén el mapa com a lloc d’invenció, és un mapa-construcció que estableix una
relació operativa molt intensa amb un projecte d’arquitectura. El propi Tschumi parla ex367
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plícitament sobre la relació que el projecte de La Villette estableix entre una visió general i
una concreció material, en definitiva entre teoria i pràctica.
Pot la pràctica derivar de la teoria? Tot [el nostre] treball anterior havia estat una
exploració conceptual, però [en el projecte de La Villette vam creure] que era el
moment de comprovar el potencial de la materialització de [les nostres] idees,
una mica com si [volguéssim] passar de la matemàtica pura a la matemàtica
aplicada.703
La relació entre mapa i projecte a La Villette es basa en operar sobre el mapa per afectar la
realitat a través del projecte. La idea bàsica és de passar dels conceptes purament especulatius als conceptes operatius, és a dir, fer servir les lògiques conceptuals de l’espai cartogràfic
del mapa o dels diagrames organitzatius per tal de transformar la realitat de manera efectiva a partir del projecte arquitectònic.
Si un concepte no es creua amb alguna cosa relacionada amb la seva implementació—o bé els mitjans tècnics de dur-la a terme o bé la lògica del poder—llavors
no és més que un capritx, [...] un concepte ha de ser operatiu. El més interessant
del concepte de La Villette és que va demostrar ser extraordinàriament fort, tant
en termes abstractes com operatius. [...] La meva actitud cap al projecte de La
Villette era fer ‘diagrames operatius’, en altres paraules, diagrames per aplicar
el concepte general a una situació particular. Vaig pensar que la debilitat dels
[Manhattan] Transcripts era que mai podrien abordar la materialitat, i volia empènyer aquest treball més enllà.704
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Peter Eisenman, Long Beach University Art Museum (1986)

¤ Fig. 106: Peter Eisenman. Mapa de construcció del plànol de situació; maqueta d’excavació artificial (detall); plantes. Long Beach University Art Museum, 1986.
El document de l’esquerra és un mapa compost de manipulacions de plànols de situació de Long Beach.
Està traçat sobre paper transparent, cosa que permet acumular calcs sobre el mateix pla, seguint la tècnica
que Eisenman anomena ‘superposition’. El mapa treballa a tres nivells diferents. Primer, reconeix diverses
capes d’informació referent al lloc d’intervenció, com ara límits de propietat, la línia de costa, perímetres
legals, rius o camins. Segon, utilitza mapes històrics de 1849 (a l’inici de la febre d’or) i de 1949 (any de la
fundació de la universitat). Tercer, manipula les bases cartogràfiques a través d’operacions de desplaçament
i escalat, tal i com es pot reconèixer en la repetició del perímetre en T invertida que correspon al límit del
campus universitari. El document central és una maqueta d’escuma on es realitzen les ‘excavacions artificials’, donant dimensió en l’eix Z al mapa pla. El procés d’excavació artificial concreta tridimensionalment
els diferents nivells d’informació cartogràfica del mapa compost seguint un procés assimilable a les excavacions arqueològiques, on cada nivell d’excavació correspon a un determinada edat i conté un determinat
tipus d’informació. El document de la dreta són les plantes de la proposta de museu explotades, on es
mostren les correspondències entre mapa i projecte. En concret, a la planta s’identifiquen alguns elements
presents en el mapa compost, com la llera del riu San Gabriel, dos perímetres del campus a escales diferents,
un fragment en cunya del límit del primers ranchos de l’actual Long Beach (San Pedro, Los Cerritos i Los
Coyotes), o la traça semicircular de l’antic Rainbow Pier de Long Beach, avui desaparegut, que acollia l’auditori municipal i estava situat entre Pine Ave. i Linden Ave.

La proposta pel museu d’art de la universitat de Long Beach és un dels exemples més clars
d’una sèrie de projectes en els quals Peter Eisenman utilitza el mapa com el que ell anomena
‘diagrama d’exterioritat’ (diagram of exteriority). Segons Eisenman, l’arquitectura consta de
tres esferes interrelacionades, la interioritat, l’anterioritat, i l’exterioritat. Les dues primeres
constitueixen l’autonomia disciplinar, d’altra banda en procés de canvi permanent, mentre
que l’exterioritat aporta l’heteronomia necessària per aconseguir desplaçar l’arquitectura
de la seva àrea de confort i fer-la avançar com a pràctica crítica. L’interioritat és “el discurs
propi de l’arquitectura”, basat fonamentalment en la geometria, mentre que l’anterioritat
és la història de l’autoconsciència disciplinar de l’arquitectura, “el coneixement acumulat
de totes les arquitectures anteriors.” 705 L’exterioritat s’introdueix en l’arquitectura a partir
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d’una sèrie de “textos” externs a l’arquitectura, “en un intent de desplaçar allò que [sembla] encarnat, immanent, i en última instància motivat en la interioritat de l’arquitectura,
[...] i que podria reactivar la retòrica i els trops sedimentats en l’anterioritat de l’arquitectura.” 706 Entre moltes altres exterioritats, com poden ser les matemàtiques, la ciència o la literatura, l’emplaçament, i més concretament la història cartogràfica del lloc és especialment
interessant en l’àmbit d’estudi que ens ocupa. L’emplaçament i els seus mapes com a font
d’exterioritat està molt ben representat a la carrera de Peter Eisenman, amb projectes tan
significatius com la proposta pel Cannaregio, els habitatges IBA a Berlin, el Wexner Center,
Romeo and Juliet, el projecte d’Eisenman i Jacques Derrida pel Parc de La Villette a París,
l’Hotel Olímpic de Banyoles o la proposta urbana per Rebstockpark. Cal tenir en compte
que l’interès de Eisenman pel lloc no és d’arrel contextualista, sinó que el lloc es mobilitza
per fer entrar condicions d’exetrioritat en el procés de projecte. Una cosa és el lloc com a
condició física concreta i l’altra el document d’emplaçament: un mapa-construcció que genera un lloc d’investigació i de projecte.707 Miralles expressa la importància tan conceptual
com metodològica de l’exterioritat en la obra d’ Eisenman en aquests termes: “els edificis
d’Eisenman estan tan interessats en un lloc i en unes condicions concretes que això fa que
la seva construcció no pugui tenir una geometria pròpia ... l’aliè, l’exterior sempre forma
part de la seva obra.” 708
El projecte pel museu d’art de la universitat de Long Beach es basa en el que Eisenman anomena ‘artificial excavation’, un procés destinat a fer aparèixer noves lectures de la realitat
on s’intervé.
El projecte inventa un [terra] fictici. Els diagrames cartografien una sèrie d’invencions de l’emplaçament destinades a construir una història del lloc, fent servir un procés de superposició. La superposició [superposition] és diferent de la
sobreposició [superimposition], en el sentit que no proposa un terra [ground]
originari; la figura i el fons són elements intercanviables. [...]
Els diagrames per al Museu d’Art de Long Beach, [...] utilitzen un procés similar
d’una superposició de textos. En aquest cas, [...] els textos són mapes històrics
del lloc presos a diferents escales. Aquests mapes es refereixen a tres dates importants en la vida de la institució: 1849, l’època de la febre d’or; 1949, quan es
va fundar la universitat; i 2049, el proper centenari de la institució. L’estratègia
conceptual és produir un edifici que es trobés com a ruïna l’any 2049 [...] Els
descobridors trobarien traces dels mapes registrats en la forma de l’edifici, com
un palimpsest de la història del lloc.709
370

Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic

Les excavacions artificials d’Eisenman entenen l’emplaçament com un “text” dotat d’una
història pròpia en forma de mapes, cadascun dels quals posa de manifest algun aspecte
concret del lloc, bé siguin característiques físiques, bé siguin episodis que mostren la història del lloc com a palimpsest.710 Des d’aquest punt de vista, és especialment significatiu l’interès d’Eisenman per mapes que revelen condicions que formen part de la història virtual
del lloc sense haver estat mai actualitzades, com ara el projecte de l’hospital de Venècia de
Le Corbusier per la seva proposta del Cannaregio, o bé La Villette, que es basa en la proposta del Cannaregio aprofitant la coincidència que els dos espais havien estat escorxadors. Els
treballs cartogràfics sobre l’emplaçament són un clar exemple de mapa-construcció, ja que
fan servir el mapa (o per ser més precisos, els mapes) del lloc per construir el terreny de joc
en el qual es desenvolupa el projecte.
Excavacions i invencions del lloc per provocar noves lectures: [...] [El projecte de
Long Beach] va introduir textos que no eren immanents ni a [representacions
convencionals del lloc] ni al discurs arquitectònic. [...] Utilitzant aquest tipus de
textos exteriors, es van fer construccions artificials (d’aquí el terme ‘excavació
artificial’) , fent servir un procés de superposició. Aquestes superposicions a diferents escales van ser registrades en punts crucials per determinar quins tipus
de coincidències, d’estranyes disjuncions, de figures arbitràries i, en última instància, de nous significats es podrien arribar a produir. La intenció era produir
figuració sense una motivació conscient—és a dir, obrir a noves interpretacions
la figuració que es troba reprimida dins de qualsevol text.711
Un dels usos principals dels mapes-construcció d’Eisenman és “generar figuració sense una
motivació conscient,” en definitiva, busca fer aparèixer noves interpretacions que resten reprimides dins de tot text—en el cas que ens ocupa, els mapes. La raó per la qual aquestes figuracions són benvingudes és que permeten la necessària formalització del projecte d’arquitectura sense passar per la lògica tradicional del subjecte-autor autònom, que pren decisions
a partir d’una autoritas basada en la competència adquirida. Així, els mapes-construcció de
Long Beach estableixen una sèrie de regles de joc que doten al projecte d’una certa cohesivitat interna independent de cap aproximació justificativa en termes de continuïtat històrica o
en termes d’identitat. Els mapes superposats estableixen un sistema per anar prenent decisions projectuals, de manera que amb cada decisió “el sistema produeix diferents alternatives
i després es reajusta a si mateix”, impossibilitant predir el resultat final a priori: “aquesta
aproximació al projecte esmussa el desig del subjecte per a un resultat prefigurat.” 712
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En aquest punt és necessari tornar a recordar la importància del concepte de diagrama com
a nou mode de regulació de l’autoria arquitectònica (§Mapa vs. Diagrama). Per Eisenman, el diagrama s’entén de dues maneres, com un instrument analític i com un instrument generatiu.
En el seu rol analític, el diagrama “intenta descobrir estructures latents d’organització”;
mentre que “com a dispositiu generador d’un procés de projecte, el diagrama [...] és una
mediació entre un objecte palpable, un edifici real, i el que pot anomenar-se la interioritat
de l’arquitectura.” 713 El diagrama, segons Eisenman, estableix una mediació operativa entre
autor, obra i receptor (§El mapa com a sistema de mediació). Els mapes-construcció d’Eisenman són
diagrames d’exterioritat que ajuden a que l’arquitecte-autor accedeixi a la condició construïda (tant geogràficament com cultural) de tot emplaçament, i en derivi una font d’innovació
de projecte arquitectònic.
El diagrama actua com una agència que centra la relació entre un subjecte autorial, un objecte arquitectònic, i un subjecte receptor. [...] El procés diagramàtic
mai funcionarà sense algun input físic per part del subjecte. [...] El diagrama no
genera per si mateix. Reactiva i mobilitza la repressió que limita la capacitat generativa i transformadora, una repressió que es constitueix tant en l’anterioritat
de l’arquitectura com en el subjecte[-autor]. El diagrama no conté en si mateix
el procés per a superar la repressió. El diagrama, més aviat, permet a l’autor tenir accés a la història del discurs i superar-la, alhora que supera la seva pròpia
resistència psíquica a aquest acte. Aquí, el diagrama aborda el distanciament del
subjecte-autor.714
És relativament immediat establir una línia genealògica entre el projecte del Cannaregio
de 1978, la proposta per la Bienal de Venècia “Romeo and Juliet” de 1985, el projecte del
Long Beach Art Museum, i la proposta d’Eisenman i Derrida per un jardí al parc de La
Villette de 1987. Aquesta genealogia constitueix una recerca sobre una nova condició de
lloc, deslligada del topos tradicional associat a una condició de presència: “a diferència de la
concepció japonesa de ma com ‘espai intermedi’ i mu com ‘no-lloc’, les concepcions occidentals de lloc són sempre presències limitades, així com fonamentades en una localització
específica.” 715 La recerca que Eisenman planteja a través dels seus projectes arquitectònics
és la de desplaçar el concepte tradicional de lloc per tal d’introduir “la possibilitat d’alguna
altra concepció d’una condició alternativa de l’espai arquitectònic.” 716 Per tal d’aconseguir
aquest objectiu, Eisenman planteja tres aspectes a superar: en primer lloc la gestalt del buit/
ple com a base per conceptualitzar el lloc; en segon lloc la dominància i monovalència de la
presència; i en tercer lloc la metàfora i l’estètica clàssica com a base per llegir l’arquitectura.
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Eisenman manlleva la lectura que Jacques Derrida fa sobre el concepte de chora tal i com
s’exposa al Timeu de Plató. En termes platònics, chora és un terme ambigu i complex que
articula el món inteŀligible (kosmós noetós) amb el món sensible (topos oratós). Chora és
“una paraula per simbolitzar l’espai en el que l’ideal es visualitza. [Plató] anomena aquesta
àrea intermitja chora, mot grec que significa ‘espai’ o ‘lloc’. El defineix com un ‘receptacle
d’esdeveniment’: un lloc per a la creació, a través del qual passa tot, però en el qual res no
es reté.” 717 Entre la idea i la matèria hi ha el lloc, que és l’escenari necessari per articular
els dos aspectes de l’univers platònic. Per Derrida, el concepte de chora, que és necessari
per la teoria platònica de la creació, alhora la invalida, ja que refuta l’estructura binària de
l’univers—inteŀligible i sensible. Derrida escriu que chora és “irreductible a tots els valors
als quals estem acostumats—valors d’origen, antropomorfisme, i així successivament...” 718
Chora no té origen, és un espai d’articulació i negociació entre presència i absència, justament el que Eisenman estava cercant. Eisenman, doncs, reinterpreta el concepte i anomena
aquesta nova condició de lloc chora, o ‘receptacle’.
L’estratègia contextualista representada per Colin Rowe busca “figures latents en qualsevol
context existent, donant valor a aquestes figures en virtut de la seva presència prèvia en el
lloc.” 719 El concepte de chora també treballa en base a la idea d’una presència prèvia (an
already present) però ho fa de forma molt diferent. Mentre que la fenomenologia de la gestalt rowiana cosifica l’objecte donant-li presència, la concepció de lloc eisenmaniana busca
desestabilitzar i subvertir aquesta condició de presència: “chora troba allò que ja està donat
per tal de desestabilitzar al seu ésser.” 720 A través d’operacions cartogràfiques com escalar,
desplaçar, superposar, descodificar, recodificar, traslladar, connectar o obstruir, Eisenman
converteix en operativa a nivell projectual la seva recerca sobre una condició de lloc que
superi el topos tradicional d’arrel moderna basat en una metafísica de la presència: “chora
exposa la contingència i convencionalitat del valor del lloc, però no el neutralitza. Més aviat,
permet al lloc de ser actiu dins d’una polivalència que ja no és dialèctica, és a dir que ja no
es preocupa per la resolució.” 721 Aquesta activació polivalent del lloc, que no busca resolucions i certeses sinó que s’interessa precisament en la riquesa i multiplicitat d’entrades que
el lloc possibilita, s’efectua bàsicament a través de les operacions cartogràfiques que generen
els mapes-construcció que hem estat estudiant.
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Daniel Libeskind, Jewish Museum Berlin (1988)

¤ Fig. 107: Daniel Libeskind. Star Matrix; plànol de situació. Jewish Museum Berlin, 1988.
El mapa de l’esquerra és conegut com ‘star matrix’: construeix una estrella de David a partir d’establir línies de relació entre adreces de set personatges berlinesos d’adopció amb posicionaments molt divergents
sobre el judaisme i que il·lustren la riquesa i la complexitat de la relació entre Berlin i el judaisme—Paul
Celan, Henirich von Kleist, Friedrich Schleiemacher, Rahel Varnhagen, Ludwig Mies van der Rohe, E.T.A.
Hoffmann i Heinrich Heine. El mapa resultant mostra només la ciutat compresa dins d’aquesta figura evocadora d’una història difícil que el museu vol contribuir a millorar. Dins de les sis arestes de l’estrella de David deformada hi apareix el teixit urbà, i remarcats en negre s’hi mostren les adreces que són a l’origen de la
matriu, així com la situació del nou museu. Una de les arestes de l’estrella s’estén horitzontalment, unint les
adreces de Mies (oest) i Celan (est). Les línies de construcció geomètrica de la matriu no s’esborren i formen
part del mapa final, malgrat que dues d’elles no determinen cap direcció d’aresta. Només dos elements de
gran escala es grafien fora de l’àmbit de l’estrella: el Landwehrcanal en línia doble discontínua mostrant els
ponts; i el Mur de Berlin, que aleshores encara existia, en línia negra gruixuda. Significativament Libeskind
fa passar el teixit urbà de l’estrella per sobre del Mur. Tant el canal com el mur són associats a memòries
difícils: respecte al mur no cal dir-ne res; pel que fa al canal, el cos assassinat de Rosa Luxemburg, jueva
i berlinesa, hi va ser llençat el 15 de gener de 1915, i no es va treure del Landwehrcanal fins l’1 de juny. El
document de la dreta és la planta de situació del museu en el seu emplaçament annex al Kollegienhaus. La
similitud entre la geometria de l’edifici en planta i els angles de l’estrella del mapa són prou patents.

El Museu Jueu de Berlin de Daniel Libeskind utilitza la cartografia com a recurs operatiu
a través del mapa conegut com ‘star matrix’. El mapa, que representa la ciutat de Berlin a
partir d’una estrella de David deformada, és un cas clar de mapa-construcció, en tant que el
propi mapa és un lloc d’invenció on es projecten connexions i relacions que després afecten
i situen una proposta arquitectònica concreta.
La relació entre mapa i projecte té, en el cas del Museu Jueu de Berlin, com a mínim dues
vessants. En primer lloc la star matrix serveix com a estructura geomètrica subjacent que
fixa el museu en el seu emplaçament concret tot relacionant-lo amb el conjunt de la ciutat
de Berlin. En segon lloc, funciona com a estructura retòrica que posa en relació la formalit374
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zació en zig-zag de l’edifici del museu amb la iconografia jueva—representada per la manipulació geomètrica del símbol de l’estrella de sis puntes de David.
En referència a les idees bàsiques a l’arrel de la proposta pel museu, Libeskind cita en primer
lloc “la impossibilitat de comprendre la història de Berlín sense entendre l’enorme contribució intel·lectual, econòmica i cultural feta pels ciutadans jueus de Berlín.” 722 Libeskind
utilitza el mapa de Berlin com a terreny de recerca conceptual, i el mapa de la star matrix
aconsegueix, més que altra cosa, recuperar la relació estreta entre la cultura jueva i la ciutat
de Berlin. El mapa de Libeskind és doncs operatiu perquè utilitza el poder retòric de la cartografia per explicar una història (en aquest cas la pertinença i imbricació mútua del jueu
i el berlinès), i alhora perquè ajuda a qualificar un emplaçament concret (el Kollegienhaus)
respecte aquesta narrativa. El mapa contribueix molt significativament a la construcció mítica del lloc—cosa que no hauria estat igual de necessària en el cas que el museu ocupés un
lloc ja de per si molt carregat d’història jueva, com per exemple el Neuen Markt, emplaçament del Hostienschändungsprozeß de 1510, on 41 jueus van ser executats i la resta van
ser expulsats de la ciutat; o bé l’antic emplaçament del Museu Jueu a Oranienburgstrasse,
inaugurat l’any 1933, pocs dies abans que Hitler arribés al poder.
El lloc és al nou-vell centre de Berlín, a la Lindenstrasse, al costat del distingit
Kollegienhaus, l’antic palau de justícia prussià d’època barroca. Al mateix temps
que hi havia aquest lloc visible i real, vaig sentir que hi havia una matriu invisible
de connexions, la connexió de les relacions entre figures d’alemanys i de jueus.723
El mapa de Libeskind visualitza aquesta matriu de connexions que relliga l’emplaçament
concret contigu al Kollegienhaus amb un emplaçament múltiple que significa determinats
punts de Berlin que posen de manifest l’estreta relació entre la tradició jueva i la cultura alemanya. Aquest gest de preparació del terreny és especialment rellevant si tenim en compte
que l’emplaçament concret escollit va ser un antic edifici judicial nazi.
Certes persones, treballadors, escriptors, compositors, artistes, científics i poetes
formen l’enllaç entre la tradició jueva i la cultura alemanya. He trobat aquesta
connexió i he traçat una matriu irracional el que estableix una referència amb
l’emblema d’una estrella comprimida i distorsionada—l’estrella groga que va ser
usada amb tanta freqüència en aquest mateix lloc. Aquest és el primer aspecte
del projecte.724
La suposada “irracionalitat” del gest cartogràfic no li resta pas operativitat, ja que més enllà
de simbolitzar una història recentment esborrada, es converteix en un mecanisme per vi375
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sualitzar-la de manera efectiva, així com per dotar el projecte arquitectònic d’una poderosa
narrativa que informarà tant la seva organització interna com la seva formalització: “l’estrella invisible i irracionalment connectada [...] brilla amb una llum absent.” 725
El gest cartogràfic de la star matrix actua, d’entrada, com una ‘neteja ritual’ de l’emplaçament físic del Kollegienhaus nazi, per preparar-lo per a poder rebre el nou museu que vol
reestablir els lligams entre Berlin i el judaisme. L’estrella de sis puntes es deforma de manera
que les seves arestes s’alineen amb sis adreces (les de Celan i Mies es troben sobre la mateixa
línia) de set personatges significatius a la cultura berlinesa que posen de manifest la intensa
però sovint complexa relació entre les cultures jueva i alemanya. De fet, tres de les adreces
corresponen a personalitats jueves (Rahel Varnhagen, Heinrich Heine i Paul Celan), mentre
que les altres quatre a personatges gentils de gran importància cultural però que han estat
algun cop associats amb tendències anti-semites (Friedrich Schleiermacher, Heinrich von
Kleist, E.T.A. Hoffmann i Ludwig Mies van der Rohe). Les traces d’aquestes adreces visiualitzen un fragment de Berlin en forma d’estrella de David, com si la connexió improbable
entre personalitats tan divergents, relacionades només per la qüestió jueva, fes aparèixer, literalment, la ciutat en la qual pot inserir-se el museu. La traça física de Berlin, la seva forma
urbana concreta, és animada per una xarxa de memòria “vaig sentir que l’empremta física
de Berlín no era l’única traça, sinó que hi havia una matriu invisible o una anamnesi de
connexions en relació.” 726 L’estrella projectada en el mapa de la ciutat de Berlin transmet la
idea d’interconnexió i irreductibilitat entre Berlin i els seus ciutadans d’ascendència jueva.
L’estrella representa una projecció imaginària que s’estén a través del paisatge
urbà de Berlín més enllà dels límits del museu i fins i tot del seu emplaçament.
Libeskind va canviar l’escala de l’estrella per cobrir una àrea molt gran de Berlín
per tal de transmetre una xarxa de connexions que havia imaginat en els seus
esbossos preliminars vinculant adreces de berlinesos cèlebres, alguns dels quals
eren jueus. Els vèrtexs d’aquesta gran estrella designen aquestes adreces.727
D’altra banda i tal i com hem acabem d’apuntar, és interessant comprovar com, a més de
ritualitzar l’emplaçament, la figura de l’estrella de David traçada sobre del mapa de Berlin
és instrumental en la formalització de la proposta edificatòria. Més enllà de la seva significació conceptual, els quaderns d’esbossos conservats al Getty Research Institute demostren
que Libeskind va treballar insistentment amb la figura de l’estrella de sis puntes derivada
del mapa inicial, per tal de construir una lògica formal pel museu.728 Aquesta sèrie d’esbossos que insisteixen una vegada i altra sobre el tema (geomètric) de l’estrella fragmentada
recorden molt els esforços de Konstantin Melnikov per convertir símbols soviètics (la falç
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i el martell, l’esfera del món, l’espiral revolucionària) no només en motius conceptuals sinó
també en geometria instrumental per la resolució del pavelló de la URSS de l’Exposició de
París de 1925.729 De fet, i a banda dels manierismes estilístics de Libeskind, l’edifici construït efectivament recorda la geometria entrellaçada i d’angles aguts d’una estrella de David
fragmentada—entre altres coses, sis angles aguts convexos caracteritzen la façana; comptant la Torre de l’Holocaust, l’edifici està format per dotze trams corresponents al perímetre
de l’estrella hebrea.
[Al llarg del projecte ] la conceptualització subjacent es va mantenir constant, és
a dir, la idea d’establir relacions a través de la mediació de l’estrella de David per
tal de fer visible la presència jueva. El diagrama de l’estrella, per tant, es converteix en un tema recurrent al llarg del procés de projecte, establint correspondències entre diferents fils de pensament i emocions per tal de fer el plantejament
conceptual manejable a nivell cognitiu. [...] A través del desenvolupament de
l’estrella en dues línies que s’entrecreuen, Libeskind [...] va aconseguir relacionar
les exploracions conceptuals amb les espacials [...]. En la configuració espacial
final, Libeskind va deixar un buit on les línies es creuen, símbol de la invisibilitat
de la presència jueva al Berlín d’avui en dia.730
Així, les línies del mapa de la star matrix són manipulades per dotar d’estructura tan conceptual com geomètrico-material a l’edifici. El museu es pot entendre, en la seva versió més
sintètica, com l’entrecreuament de dues línies: una línia contínua en zig-zag que representa
les contradiccions i les continuïtats tortuoses en la història recent de Berlin i per extensió
d’Alemanya; i una línia recta però discontínua que representa la discontinuïtat en la presència i visibilitat de la cultura jueva a Berlin. La línia contínua en zig-zag conforma el volum
de l’edifici, la seva façana pública a la ciutat actual, mentre que la línia recta i fragmentada
genera un sistema de buits interiors entorn dels quals el museu s’organitza, en un recordatori permanent de la absència que tant ha marcat la truculenta relació entre Berlin i els
jueus: “[el buit] atravessa la planta zigzaguejant del nou edifici i crea un espai que encarna
l’absència. És una línia recta la impenetrabilitat de la qual es converteix en l’eix central al
voltant del qual s’organitzen les exposicions.” 731
L’ús de la cartografia en el projecte del Museu Jueu de Berlin parteix d’un mapa-construcció
(la star matrix) que ancora conceptualment el museu al seu emplaçament i alhora aporta a
l’arquitecte un repertori geomètric que permet el pas del concepte a la materialització, no
pas sense salts al buit i possibles excessos de traducció.732 El que sí que és clar, més enllà dels
dubtes sobre el procés seguit per Libeskind per utilitzar l’estrella de David com a recurs
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formal, és que el Museu Jueu de Berlin té una càrrega conceptual notable, i que el mapa
de la star matrix va significar un element fonamental per establir un lligam operatiu entre
estructura mental i concreció arquitectònica.
Amb prou feines hi ha edificis, amb l’excepció de les Carceri d’Invezione de Piranesi, que portin aquesta doble càrrega de representar alhora edificis reals i
estructures mentals, i que per tant s’han de sotmetre a ser mesurats per ambdues
lògiques: la durabilitat de les seves idees i la facultat imaginativa del seu projectista. 733
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Steven Holl, Edge of a city: Dallas/Fort Worth (1990)

¤ Fig. 108: Steven Holl. Metroplex i circuit de tren de levitació magnètica; Arlington; praderia protegida i
sectors espirals. Spiroid Sectors, Dallas/Fort Worth, 1990.
La imatge és una sèrie de tres mapes a escales progressivament majors de la proposta dels ‘sectors espiroides’ per Dallas/Fort Worth. El document de l’esquerra mostra les vies ràpides del Metroplex, amb
la ciutat de Fort Worth a l’esquerra i la ciutat de Dallas a la dreta. Entremig dels dos nuclis urbans,
i connectat amb l’aeroport, una línia de punts representa el circuit d’un tren de levitació magnètica,
semblant als trens-bala japonesos. Una sèrie de quatre grans zones indicades amb polígons irregulars
ratllats amb línia negra representes zones de praderia protegida, on no es permet urbanitzar ni realitzar activitats extractives. En els punts de contacte entre el tren i les praderies protegides apareixen la
major part dels emplaçaments dels sectors espirodes. El mapa central mostra en més detall el sector
NE de la zona protegida situada al SW, correponent al punt 6 del primer mapa. Es representa la xarxa
viària bàsica d’Arlington, població situada entre els dos centres principals, i hi apareixen les tres vies
ràpides de connexió llevant-ponent entre Dallas i Fort Worth, així com la llera del riu West Fork Trinity a la part central. A la part superior dreta de la imatge es pot observar la connexió amb l’aeroport
internacional Dallas/Fort Worth, a la part inferior esquerra la taca negra de Lake Arlington, i a la part
inferior dreta la praderia protegida representada en un ombrejat de punts. La línia discontínua gruixuda és el traçat del tren ràpid presentat en el primer mapa. El mapa de l’esquerra mostra la relació
en detall entre la zona protegida i els sectors espiroides que se situen justament a les cantonades de la
praderia protegida. El mapa mostra la xarxa viària local, dibuixant amb precisió els intercanvis de la
via ràpida 303, situada a la part superior de la imatge. L’àrea protegida agafa tot l’àmbit de la capçalera
del Fish Creek i limita al sud per la llera del Lynn Creek. El mapa d’escala menor reconeix sobretot característiques de la zona protegida, on a més de la topografia s’indica la densitat de la cobertura vegetal
mitjançant un gradient de densitat de punts.

Entre 1989 i 1990 Steven Holl va produir una sèrie de projectes que va anomenar Edge of a
City. El seu objectiu inicial era l’exploració d’estratègies projectuals per contrarestar el creixement en taca d’oli típic dels suburbis de la perifèria de les ciutats americanes. La sèrie de
propostes de Holl van ser molt influents en la cultura arquitectònica del moment per dues
raons bàsiques: d’una banda per acotar la perifèria urbana com a lloc de treball; i d’altra
banda per introduir raonaments de l’òrbita del paisatge en la reflexió arquitectònica i urbana: “mirant la ciutat des del punt de vista del paisatge, aquests projectes exploren programes
no provats i nous tipus d’espais urbans.” 734
En tots els cinc projectes que conformen el gruix de Edge of a City, Holl proposa diferents
tipus de condicions urbanes potents, clarament oposades a l’sprawl suburbà, assumint que
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“un àmbit urbà intensificat podria ser un mediador coherent entre els extrems de la metròpoli i la plana agrària.” 735
Un aspecte molt interessant és la gran coherència del projecte, malgrat el fet que les solucions proposades per a cada ciutat són radicalment diferents i no poden reduir-se a una
aproximació sistemàtica pel que fa a la manera concreta com es defineixen uns nous tipus
de límits urbans. Precisament en aquest punt es posa de manifest la gran importància que
en aquest projecte tenen els mapes, ja que són el document a partir del qual s’acoten les
condicions específiques de cada ciutat que faran que la seva proposta de límit entre urbs
i plana agrària reculli les propensions particulars de cada lloc. El projecte global Edge
of a City és molt clar en el seu plantejament, en la manera com defineix el problema del
límit de la ciutat contemporània. En canvi, cadascuna de les cinc propostes per separat
proposen respostes molt diferents a la mateixa pregunta, perquè la problemàtica genèrica
s’acota i es dirigeix en funció del reconeixement de la realitat específica vehiculada a partir del mapa, i encara més, de les operacions cartogràfiques realitzades sobre cada mapaconstrucció. Així, per exemple, en el cas de la proposta per Cleveland, anomenada Stitch
Plan, el gest bàsic de marcar un punt (en aquest cas cinc punts) del mapa amb una X es
converteix en el desencadenant de tota la proposta. En el cas que ens ocupa, els Spiroid
Sectors de Dallas-Fort Worth, el reconeixement de la definició artificiosa de perímetres
legals que protegeixen determinades àrees de praderia del creixement suburbà és el que
es converteix en desencadenant del projecte. Els límits que separen la praderia protegida normalment són perímetres regulars, que sovint no segueixen cap mena de límit
recognoscible naturalment al paisatge. Són polígons abstractes traçats sobre un mapa.
Els mapes-construcció de Holl no només reconeixen aquesta zonificació legal, sinó que la
reforcen a partir de remarcar-ne les cantonades, que es converteixen en els emplaçaments
privilegiats del projecte. Cada experiment és diferent perquè cada realitat concreta, cada
ciutat en relació al seu territori és diferent. Aquesta aproximació bloqueja d’entrada tot
intent de simplificació metodològica, i obliga a una lògica experimental molt atenta a les
condicions particulars de cada lloc que ajudi a buscar nous ordres i noves relacions entre
la perifèria urbana i el paisatge obert.
Proposem experiments que van a la recerca de nous ordres, experiments que
projecten noves relacions. Això no pretén convertir el nostre treball en un sistema o mètode, però no obstant això, l’energia inherent en el desenvolupament
d’aquestes noves relacions posa de manifest una continuïtat en la manera d’ordenar [la ciutat i l’edificació] que fa reflexionar.736
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La proposta que hem escollit per presentar en més detall és per a l’aglomeració urbana de
Dallas-Fort Worth, a Texas. Aquesta és una ciutat singular, ja que es tracta de fet de dos
nuclis en origen independents que han anat creixent tant que actualment formen una mena
de ‘ciutat-pulsar’, dotada de dos centres i dues perifèries concèntriques. Dallas-Fort Worth,
també anomenada Metroplex, és actualment la quarta ciutat dels Estats Units en població,
i ocupa un terreny de topografia molt planera. Una de les característiques més curioses de
la ciutat l’any 1990 és que l’espai entre els dos nuclis encara no estava ocupat totalment per
crexiement suburbà, sinó que acollia l’aeroport de Dallas-Fort Worth (1973) i grans extensions de praderia en diversos estats de conservació. Aprofitant la presència de l’aeroport i
la necessitat d’un enllaç d’alta velocitat amb els dos centres urbans, Holl proposa un tren
magnetolevitant que circula en bucle i connecta amb les autopistes existents que uneixen
Dallas amb Fort Worth. El traçat del tren MAGLEV es fa arribar fins als límits de diverses
zones de parc natural que pretén preservar la praderia texana del desenvolupament urbà.
Com es pot comprovar al document de l’esquerra, un conjunt de cinc ‘sectors espiroides’,
amb les seves estacions corresponents, són escollits com a punts d’intensificació urbana al
límit de les praderies. El document central mostra a una escala major la relació entre una de
les praderies conservades (corresponent al sector 6, situat al sud i més proper a Fort Worth)
i l’entorn suburbà existent. El document de la dreta és un mapa de detall que mostra la
situació relativa dels tres subsectors proposats, ocupant les cantonades NE, SE i NW del
perímetre de la praderia protegida. El mapa dibuixa amb precisió i detall el territori protegit entorn de la llera del Fish Creek, mentre que la resta es representa només amb les línies
principals dels vials i la topografia bàsica, assumint (correctament) que en pocs anys tot el
territori no protegit legalment restaria transformat en sprawl suburbà.
En tots els casos, els mapes de Edge of a City són els documents privilegiats de projecte, ja
que en ells es duu a terme, simultàniament, la localització geogràfica de les intervencions i
el seu marc operatiu. El mapa acota l’àrea d’intervenció concreta però, molt més significativament encara, defineix el tipus de condició de límit que la proposta activarà tot avançant
estratègies específiques de projecte. La proposta per Rochester, per exemple reforça el límit
físic que el Canal Erie suposa pel sector sud de la ciutat, proposant una estratègia en secció
asimètrica que densifica la banda urbana i esfilagarsa la banda rural del canal. La proposta
per Phoenix fixa la trobada de l’expansió suburbana i el desert a través de definir una muralla de gratacels horitzontals que signifiquen la condició de límit i la monumentalitzen, fentla correspondre a l’escala del desert. La proposta per Manhattan reconverteix vies mortes
en un parc litoral abocat al riu Hudson, on uns gratacels molt esvelts situats dins del riu i
interconnectats per sota l’aigua emmarquen les vistes des de la ciutat i generen espais de
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gran qualitat perceptiva a la vora de l’aigua. Finalment, a la proposta per Cleveland, que
juntament amb la presentada és on l’ús del mapa té més recorregut operatiu, s’identifiquen
en el mapa de la ciutat cinc punts òptims per articular de manera conscient un pas precís
entre ciutat i camp. Cadascun d’aquests punts es marca amb una gran X que funciona com
a embut de doble entrada. A la banda de la ciutat, es proposa una densificació programàtica
molt important de l’espai que queda entre les dues línies. A la banda del camp, en canvi, es
proposa conservar completament lliures d’edificació les cunyes triangulars de territori que
s’acosten als cinc punts d’entrada a la ciutat.
De la mateixa manera com els mapes-construcció de totes les propostes de Edge of a City
projecten noves maneres d’entendre la realitat de la perifèria americana, les arquitectures
proposades també busquen “associacions inesperades” per obrir l’experiència urbana dels
habitants i usuaris a partir de treballar en dimensions fenomenològiques: “aquestes propostes comparteixen un ‘pla pre-teòric’ d’espai psicològic, programa, moviment, qualitat de la
llum i tacte.” 737 Augmentant la riquesa programàtica i les capacitats dels diferents usos per a
pol·linitzar-se mútuament es busca una mena d’urbanitat de laboratori, situada en posicions
extremes i limítrofs, que potencialment pot redefinir o reinventar la ciutat contemporània.
L’angle de visió i la preconcepció del perceptor estan potencialment oberts a
associacions imprevistes. En lloc de permetre que el prejudici sigui un determinant subjectiu primari, es poden induir associacions augmentant el nombre
possible de programes que ocupen un entorn urbà. [...] Edificis aïllats d’una sola
funció, la norma suburbana típica a la perifèria de la ciutat moderna, donen
pas en aquests projectes a edificis híbrids amb diversos programes. L’esforç per
a promoure la riquesa programàtica [...] es fertilitza ajuntant i juxtaposant una
varietat d’activitats.738
Cadascun dels ‘sectors espiroides’ es formalitza com una edificació contínua que es va entortolligant per generar blocs lineals, patis d’illa i torres a través d’un únic sistema que es
pot entendre com un gran edifici. L’escala edificatòria de la operació es posa en relació amb
els grans paisatges oberts sobre els quals s’aboca, oposant-se clarament al minúscul gra
edificatori suburbà. La seva gran escala permet que els sectors espirals es converteixin en
centres locals que aglutinen programes variats i complexos, que habitualment manquen en
les extensions suburbials. També permet que es converteixin en referències paisatgístiques:
elements alhora delimitadors i significadors de les grans extensions de territori protegit.
Exacerbada per un paisatge pla i per la seva situació en cantonada còncava sobre el buit,
els sectors espirals construeixen una arquitectura concreta, rica i complexa. La proposta
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arquitectònica converteix una situació extrema en els límits de la ciutat en una oportunitat
per explorar no només noves relacions entre ciutat i plana, sinó sobretot noves formes d’arquitectura que aprofiten els valors derivats d’aquest localització marginal.
Les dimensions fenomenològiques de l’arquitectura que tant interessen a Steven Holl estan
en primer pla en totes les propostes de Edge of a City. Això no obstant, és pertinent, en el
marc que ens ocupa, ressaltar el rol operatiu dels mapes en aquesta recerca, ja que les construccions cartogràfiques de Holl són la condició de possibilitat per la transformació i enriquiment programàtic, espacial i perceptiu de les pobres perifèries americanes que proposa.
En definitiva, els mapes-construcció inventen el lloc, tant físic com conceptual, on aquesta
nova arquitectura pot d’aparèixer.
Les propostes del projecte Edge of a City sondegen les dimensions fenomenològiques presents en la formació de nous espais urbans, per tal de transformar
el confús residu a la perifèria de les nostres ciutats modernes i construir nous
sectors urbans amb riquesa programàtica, espacial i arquitectònica.739
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Enric Miralles, Osthafen (1992)

¤ Fig. 109: Enric Miralles. Plantes i seccions; mapa-maqueta. Osthafen, 1992.
Els documents situats a la banda superior mostren dos moments diferents del procés de projecte d’una nova
àrea residencial de Frankfurt, emplaçada a la riba dreta del riu Main. Aquestes planimetries divergents
responen a sengles estadis de la construcció del mapa-maqueta situat a la banda inferior. El mapa en tres dimensions funciona com un palimpsest invers on van apareixent diferents temps possibles de l’emplaçament
actual. Aquests estadis temporals diversos es construeixen través del gest de ‘pelar’ capes del mapa (tant
temporals com materials) i redistribuir-les dins del lloc assignat per a anar-lo reconfigurant de manera que
pugui rebre la nova edificació residencial.

Enric Miralles va destacar per fer un ús continuat dels mapes durant tota la seva carrera.
Miralles va trobar en el mapa un aliat fidel a l’hora de construir una mirada inquieta i
projectiva sobre els llocs en els quals treballava, fins al punt que la major part dels seus
projectes sembla que surtin directament d’aquesta construcció de lloc. Miralles (com és el
cas d’altres arquitectes estudiats en aquesta tesi), va treballar amb la operativitat cartogràfica a diversos nivells i podríem trobar exemples per il·lustrar qualsevol dels quatre modes
d’operativitat cartogràfic en el projecte arquitectònic que estem estudiant. Projectes com
la proposta pel Borghetto Flaminio, l’ampliació del cementiri de San Michele o l’estació
marítima de Tessalònica sorgeixen a partir de mapes-visió. El centre cívic de Niederrad,
l’accés a l’estació de Takaoka, el tribunal de justícia de Salerno o el campus de Vigo apunten
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relacions entre mapa i projecte més dirigides, on el mapa-instrument informa el projecte de
manera directa i instrumental. I projectes com Bremerhaven utilitzen la capacitat del mapa
per protocolitzar la realitat a partir de demandes del projecte, en aquest cas la qüestió de la
implementació del projecte a base de variacions i combinacions múltiples de cinc propostes
independents entre si.
Però el mode d’operativitat cartogràfica que Miralles va fer servir més sovint i amb resultats
més brillants és el dels mapes-construcció. Des del Cementiri d’Igualada fins al Parlament
d’Escòcia, passant pel Tir amb Arc, la Fira internacional de Jardins de Dresden, el Parc Diagonal Mar o el Museu Maretas de Lanzarote, podem trobar en la obra d’Enric Miralles una
gran quantitat de projectes on operacions de transformació i manipulació de mapes estan a
l’arrel de la proposta arquitectònica, que no seria concebible sense aquest treball cartogràfic
que acompanya tot el procés de projecte: “La cartografia com a instrument d’afirmació de
poder d’un pensament sobre la descripció física d’un lloc.” 740
Cada mapa-construcció inscriu pensament sobre el mapa, que no és ja una simple descripció física de la realitat, pretesament neutra i objectiva, sinó que esdevé un “mapa subjectiu”
(o més precisament intersubjectiu), com el Leo Belgicus que Visscher va descobrir en el
mapa de les disset províncies dels Països Baixos vers l’any 1615.741 Prenem el concurs per la
reutilització del port Ostahfen a Frankfurt com a exemple a estudiar en més profunditat i
descobrir com es pot, a través del mapa, “identificar un territori amb [una] conceptualització.” 742
Davant de la necessitat de reutilitzar un port industrial obsolet i convertir-lo en una part
integrada a la ciutat de Frankfurt, la primera pregunta que Miralles planteja és sobre temporalitat: els llocs estan definits per condicions físiques, percepcions culturals, i també, com
que el lloc sempre està permanentment sotmès al canvi, per seqüències temporals. Els llocs
també són la història dels seus canvis, és a dir, tots els llocs que aquell mateix lloc ha estat al
llarg del temps: “El sentit del temps és una dada molt important del projecte: en quina època
estem inserint la nostra construcció? En la dimensió del temps busquem el millor moment
per recomençar a projectar en aquest lloc.” 743 Més encara, els llocs són també la història de
les idees que s’han projectat sobre aquell lloc, tal i com fa patent el relat de Werner Heisenberg sobre el comentari de Neils Bohr quan l’any 1924 ambdós científics van anar a visitar
el castell de Kronborg.
No és estrany com aquest castell canvia tan aviat com hom s’imagina que Hamlet va viure-hi? Com a científics creiem que un castell es compon només de pe-
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dres, i admirem la manera en què l’arquitecte les va aparellar. Les pedres, la
coberta verda amb la seva pàtina, les talles de fusta de l’església, constitueixen el
conjunt del castell. Res d’això hauria de canviar pel fet que Hamlet hagués viscut
aquí, i no obstant això, ho canvia per complet.744
Assumint plenament la irreductibilitat del lloc a la seva positivitat geogràfica, física, i locativa, així com la seva rica dimensió temporal, la proposta de Osthafen comença amb una
sèrie de mapes on es van traçant diferents configuracions històriques del port. Però a Miralles li interessa establir una relació complexa amb aquesta història, no pretén esborrar la
riquesa de la realitat proposant-ne una de nova i autònoma, com tampoc pretén quedar-se
amb una única versió de la realitat, una foto fixa d’un temps concret. És per això que els primers mapes històrics no són suficients per accedir al gruix temporal del lloc, i Miralles va
tirant enrere en el temps fins a arribar al període de transformació dels antics aiguamolls en
port: “vaig intentar, d’aquesta manera, tornar a l’època de la dessecació i de la construcció
dels dics per als molls i pels embassaments, per recomençar des d’aquest punt l’edificació
d’alguna cosa diferent al que en realitat va sorgir, és a dir, una àrea residencial en comptes
d’una zona portuària i industrial...” 745 En aquest punt apareix la sèrie de mapes-construcció
que presentem, a través dels quals es reconstrueix una (possible) història del lloc. En la tasca
de construir aquestes cartografies, comprovant documents antics, resseguint perfils topogràfics, o reconeixent antigues lleres del riu Main, es va adquirint un coneixement íntim
del funcionament de l’espai actualment ocupat per l’Osthafen, de manera que se’n pugui
imaginar un futur diferent: una àrea residencial enlloc d’un port industrial. El procés de
construcció cartogràfica passa per individualitzar algunes característiques del lloc anteriors a la seva conversió en port, com ara l’antic marge del riu i els guals o punts de pas. Posteriorment, i a partir del coneixement sobre les propensions d’aquest lloc, adquirit a base de
dibuixar i redibuixar incessantment diferents temps d’un mateix lloc, es postula com devia
ser l’aspecte i la configuració del terreny en aquesta fase de drenatge i dessecat.746 Els mapes
presentats descriuen aquest sòl alhora imaginat i redescobert, sobre el qual es plantegen les
edificacions de la nova àrea residencial. El projecte d’Osthafen se centra sobretot en la construcció del lloc, i de fet només s’estudien en detall la topografia del terreny i la infraestructura d’accessos i vies de comunicació: “el projecte es construeix amb materials provinents
del lloc mateix: aquesta redefinició del terreny obliga a reconsiderar el sistema dels accessos,
la situació dels serveis i la proposta de noves edificacions.” 747 Que el projecte es construeix
amb materials provinents del propi lloc té un sentit tant material com conceptual. Les terres
del lloc es reconfiguren en una nova topografia que enriqueix la condició de riba i la relació
amb l’aigua; però també conceptualment el projecte recupera i reinterpreta les condicions
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i les propensions del lloc, i d’aquest lloc ampliat, construït a partir de mapes, en deriva les
propostes concretes d’edificis, espais lliures i vialitat.
En un article dedicat a l’estudi West 8, Enric Miralles reflexiona sobre els paisatgistes holandesos tot i establint un paral·lel amb la seva manera d’entendre l’arquitectura.
És un argument difícil, però que es pot resumir amb facilitat. Si aquest treball
parteix d’un coneixement crític de la realitat, la resposta que els projectes donen
s’allunya de la negativitat i es resol en una sèrie d’afirmacions positives, gairebé
optimistes...748
De la mateixa manera, els mapes d’Enric Miralles són una manera d’adquirir un coneixement crític sobre la realitat. Conèixer la realitat sobre la que s’intervé és necessari per
adquirir capacitat agent i credibilitat professional. Bastir una posició crítica implica no
conformar-se amb l’estat específic de la realitat tal i com s’escau i situar-se autorialment
respecte aquest desajust. Sense crítica no hi ha projecte que es mereixi aquest nom. Però
massa sovint la crítica deriva en posicions negatives que obstrueixen l’acció projectual. En
la obra de Miralles el coneixement crític no traspua mai negativitat, és sempre propositiu i
anticipatori—sempre es posa al servei de la contínua transformació de l’entorn a través de
l’arquitectura.
Els mapes d’Enric Miralles són tan presents en la seva obra perquè vehiculen una determinada comprensió de la relació entre arquitectura i entorn. Vivim en una realitat en trànsit,
en un món on els referents territorials que s’havien tingut per sòlids i immutables fins fa
ben poc s’han descobert fràgils i inestables, tant des de l’acció transformadora de l’home
com des de la comprensió que, ja geològicament, el canvi ha estat l’única constant. Només
un camp de visió limitat (tant en l’espai com en el temps) ens ha permès inferir l’estabilitat
necessària per entendre l’entorn com un conjunt de referències fixes i els llocs com a coordenades estables que emmarquen les nostres accions. A partir de la nostra pròpia capacitat de transformació de l’entorn hem adquirit una nova consciència de relació amb aquest
entorn, que ja no és un marc de referència i un sistema de coordenades absolutes. L’entorn
contemporani es constitueix en el dinamisme d’intercanvis en totes direccions, i en retroalimentacions entre cultura i natura fins fa ben poc inimaginables.
El mapa-maqueta d’Osthafen és ben clar: està fabricat a base d’anar afegint i traient capes
d’informació cartogràfica corresponent a diferents temps: l’estat natural dels aiguamolls,
els dics i els drenatges tardomedievals o els molls de formigó del port industrial. El gest
físic de ‘pelar’ capes d’informació per fer-ne aparèixer de noves a través dels qual es cons387
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trueix, literalment, el mapa, és revelador de la manera en que Miralles entén el rol de la
cartografia en relació al projecte d’arquitectura. En aquest mapa-maqueta, el doble rol del
mapa (hermenèutic i projectiu) apareix col·lapsat, sense possibilitat de distingir el seu paper
interpretatiu del seu paper propositiu. Cada decisió de ‘pelar’ una capa suposa no només un
descobriment d’un aspecte particular de la realitat sinó també una decisió que transforma
la realitat interpretada. Tanmateix, també posa de manifest com entén Miralles la relació
entre món i arquitectura. El mapa d’Osthafen mostra el col.lapse total entre les categories
clàssiques d’objecte i entorn, assumint la indestriabilitat entre arquitectura i món.
L’enteniment de l’entorn que els mapes i els plànols de situació d’Enric Miralles vehiculen
no pot estar més allunyat de la concepció essencialista i fonamentadora del genius loci, segons la qual l’arquitectura revela o posa de manifest certes condicions intrínseques del lloc.
Tampoc no es tracta de la invenció d’un lloc ad hoc que doni un marc de referència estable
al projecte d’arquitectura, de manera que aquest s’entengui com a corol·lari, terme lògic o
excrescència quasi natural de certes condicions d’entorn. L’arquitectura de Miralles es produeix acceptant el caràcter magmàtic i fluctuant de l’entorn, intensificant a través de mapes
les seves relacions amb el projecte d’arquitectura, sense pretendre resoldre’ls en un marc
estable. L’arquitectura d’Enric Miralles no deixa de tenir sentit desarrelada del seu lloc,
ni tampoc és comprensible sense establir relacions amb un lloc concret. Ni contextualista
ni abstracta, aquesta arquitectura s’entén com a perpètua transformació de les condicions
d’entorn de manera que la mateixa arquitectura es ‘naturalitza’ i esdevé entorn de si mateixa, entorn per continuar transformant, sense resolució possible. L’entorn no s’entén com un
marc de referència predeterminat on s’insereix, seguint relacions estables, una arquitectura.
Tampoc l’arquitectura imposa a un entorn específic les condicions necessàries perquè esdevingui, retroactivament, el seu marc de referència. Els mapes-construcció d’Enric Miralles
mostren, en canvi, una realitat múltiple, alhora trobada i construïda, alhora geològica i
cultural, en què discernir límits entre món i arquitectura és tan impossible com mancat de
sentit.749

388

Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic

Michel Desvigne, Biesbochstad Rotterdam (2006)

¤ Fig. 110: Michel Desvigne. Mapa dels nivells d’indundabilitat; mapa de potencials estructures urbanes;
maqueta d’estudi. Biesbochstad Rotterdam, 2006.
El mapa de l’esquerra mostra els diferents nivells d’inundablitat de l’àrea coneguda com De Biesbosch,
situada al sud-est de la ciutat de Dordrecht, Rotterdam. De Biesbosch és una àrea pantanosa situada entre
els rius Mosa i Rin. Actualment és un parc natural i està en procés de re-deltaïficació des de la decisió del
Govern Holandès de deixar de polderitzar la zona a causa de les importants inundacions de mitjan 1990s.
El color negre representa les lleres permanents dels rius, el color gris fosc identifica els espais que s’inundarien habitualment en cas de despolderització, el gris clar els que s’inundarien ocasionalment i el blanc
aquells que només s’inundarien en casos excepcionals. El mapa de la dreta proposa unes estructures urbanes derivades de la ocupació de les zones més elevades, així com un sistema de buits connectors a les cotes
intermitges i una gran reserva de sòl agrícola/natural a les cotes més baixes. A sota, una maqueta d’estudi
del tipus de relació establerta entre les estructures urbanes i les zones d’aigua.

L’ús operatiu de la cartografia en la proposta de Biesboschstad és característica de la obra del
paisatgista Michel Desvigne. Des dels seus inicis amb Christine Dalnoky, Desvigne ha formulat una comprensió singular del paisatge, i molt especialment del paisatge altament humaitzat
de la ciutat. Per Desvigne, el paisatge és un sistema integrat que funciona seguint unes lleis
determinades, per bé que complexes. Els resultats d’aquests processos són de tipus múltiple:
ecològics, econòmics, energètics, productius, agrícoles, i també formals. La forma dels paisatges, segons Desvigne, s’ha d’entendre en relació amb els processos que l’han generada. La
feina de l’arquitecte paisatgista no és imitar els resultats formals dels processos naturals, sinó
reproduir, modificar i transformar aquests processos naturals a partir de la cultura i l’artifici.
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No volem imitar la natura. Estem fascinats per certs llocs en els quals agitacions constants i espectaculars impossibiliten el traçat de mapes: llacunes, deltes,
dunes, ribes i costes, barrancs. La bellesa d’aquests paisatges és de tipus matemàtica: la seva forma és l’expressió directa d’una llei. Una duna és bella perquè
està íntimament lligada a les lleis de la termodinàmica, amb la turbulència de
l’aire i el vent. Els intents de reproduir aquestes formes són fracassos inevitables:
immobilitzats, despullats dels seus mecanismes, es redueixen a una simple abstracció i moren. Volem imaginar dispositius que atrapin fenòmens, miniaturitzant-los i exacerbant-los, fabricant les formes que no volem imitar.750
Paradoxalment, l’interès de Desvigne en els paisatges que no admeten ser cartografiats provoca una necessitat imperiosa de cartografiar. Desvigne es manifesta contrari a la tendència
fixadora de la cartografia positivista, però en canvi, aprofita el poder del mapa per construir
territoris de recerca sobre els quals projectar noves realitats. Desvigne s’interessa especialment per la capacitat dels mapes d’incorporar informació temporal així com per la visió
sintètica que dóna el mapa, capaç d’incorporar molts nivells d’informació que afecten els
processos de paisatge en un únic document. Que Desvigne utilitzi especialment les qualitats temporals i estratègiques del mapa no ha d’estranyar gens, tenint en compte que els
seus grans interessos són d’una banda la duració, és a dir la incorporació del temps com a
factor de projecte; i d’altra banda el projecte estratègic basat en el procés i no en el resultat.
La proposta per Biesboschstad és característica d’aquest doble interès de Desvigne pels processos que es desenvolupen al llarg del temps i per les estratègies que llegeixen oportunitats
en la realitat vigent per tal de proposar processos de transformació. Cal insistir que en
aquesta transformació del medi, iniciada artificialment i resolta naturalment, la formalització no està projectada com a objectiu a priori sinó que apareix com a resultat del desenvolupament dels processos mobilitzats. Biesboschstad és una proposta per convertir el
Biesbosch, que avui en dia és un polder agrícola contingut per dics de protecció contra les
inundacions, en una ciutat singular que estableixi un nou mode de relació entre el texit urbà
i l’estructura deltaica del paisatge.
De Biesbosch és una zona situada a la confluència de dos grans rius, el Mosa (Maas) i el
Waal, que és el braç distributari principal del Rin. Actualment consta d’una part d’aiguamolls i boscos de ribera, i una part de pòlder agrícola, el Bruine Kil, Bleeke Kil i el Noordwaard. Des de les fortes inundacions de 1993 i 1995, provocades per les grans crescudes
dels rius que ja no drenen directament a l’oceà Atlàntic des que l’any 1970 es va construir la
Haringvlietdam, una esclusa que tanca el braç de l’estuari, el govern neerlandès va posar en
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marxa el projecte Ruimte voor de Rivier (Espai pel Riu). L’objectiu d’aquest projecte, que està
previst de finalitzar l’any 2015, és donar més espai al riu per ajudar a gestionar els creixents
problemes d’inundació dels Països Baixos.751 El Noordwaard polder i el Biesbosch en general són uns dels punts escollits per permetre el creixement dels rius en zones d’inundació
controlada.
Aprofitant l’empenta d’aquest programa públic, Desvigne va plantejar la proposta Biesboschstad a la International Architectural Biennale Rotterdam 2006, comissariada per
Adriaan Geuze. El plantejament de Desvigne consisteix en repensar l’àrea de Biesbosch
en termes de ciutat, una ciutat no només compatible sinó íntimament integrada amb el rol
general del Biesbosch com a sistema laminador de les crescudes dels rius. Anticipant les
conseqüències del canvi climàtic, es tracta d’imaginar la transformació del funcionament
hidràulic del Biesbosch per permetre acollir les crescudes del Rin i el Mosa i rebre el reflux
de la marea alta. Però el projecte de Desvigne no es limita a obres d’enginyeria civil sinó
que proposa pensar una intervenció que aprofiti les singularitats del paisatge deltaic en
permenent estat de canvi: “Més enllà de la transformació dels dics per controlar l’aigua i
permetre emmagatzemar-la en període d’inundació, proposem jugar amb les singularitats
del seu paisatge deltaic.” 752
El projecte de Desvigne comença a partir de l’observació del paisatge existent i continua
amb la construcció d’una cartografia que esdevé la base sobre la qual es projecta. La proposta es limita a llegir intencionadament i a seleccionar les potencialitats del sistema operatiu
del paisatge representat en el mapa, intensificant, distorsionant o transposant les característiques revelades cartogràficament: “el projecte va sorgir a partir de l’observació i va
desenvolupar-se a través de la distorsió i de la transposició [d’allò observat].” 753 El mapa de
Desvigne reconeix el fascinant fenòmen d’inversió que ha donat la forma peculiar del territori de Biesbosch: el drenatge sistemàtic de les parts conreades sobre un terreny de torba ha
anat abaixant el nivell de la terra, mentre que els antics cursos dels rius, ara dessecats, han
mantingut la seva cota gràcies a la composició sorrenca de les seves lleres. Això provoca un
“paisatge en negatiu” on els antic cursos del riu han esdevingut les terres altes.754 El primer
mapa presentat mostra els diferents graus d’inundabilitat del Biesbosch, indicant en negre
les parts sempre ocupades pel riu i en blanc les parts que habitualment són sobre de l’aigua
i només crescudes extraordinàries les arriben a inundar. Una escala de grisos indica els
terrenys amb major o menor probabilitat de ser inundats en casos de crescudes normals
(gris fosc) i freqüents (gris clar). A partir d’aquest reconeixement de la realitat topogràfica, geològica i hidràulica del Biesbosch, Desvigne proposa intervenir sobre aquest sistema,
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modificant-lo per aconseguir dos objectius: millorar la fluïdesa del sistema aquàtic, i augmentar la cota topogràfica de les terres altes. La idea és d’accentuar el fenòmen d’inversió
per aconseguir elevar una part de les antigues lleres de manera que sempre quedin fora de
l’aigua i a recer de les inundacions. La proposta de Desvigne es basa en el mapa-construcció
que mostrem a la dreta de la imatge. Una sèrie de manipulacions sobre el mapa de reconeixement de la geomorfologia del Biesbosch permeten millorar la interconnexió entre les
antigues illes delatiques, avui terres baixes inundables. Les àrees d’antigues lleres més elevades topogràficament es reforcen amb l’aportació dels substrats sorrencs obtinguts en les
excavacions dels dics perimetrals dels polders així com les realitzades per fer més porós el
sistema de laminació d’aigües, de manera que el mapa-construcció anticipa les zones susceptibles d’esdevenir ciutat.
Basada en la geomorfologia, es tracta de la construcció d’una xarxa de plataformes artificials sobre la qual hom es pot moure i viure. És un paisatge negatiu
del delta, una mena d’empremta invertida. La seva arquitectura, artificial, és el
producte d’una transposició de mecanismes i de formes naturals.755
El mapa-construcció fa aparèixer una ciutat de fragments, abocats sobre un extraordinari paisatge natural/artificial en continu estat de canvi, relligats entre ells pel sistema
dendrític de les antigues lleres fluvials: “La ciutat i els edificis es converteixen en la petjada i la memòria de les formes del delta.” 756El mapa indica aquests fragments de ciutat
mitjançant unes taques marronoses, mentre que les taques gris clar indiquen el sistema
d’interconnexió entre els diferents barris de la nova ciutat fluvial. Els espais intersticials
es mostren ocupats per parcel·lari agrícola i per zones pantanoses i naturalitzades que
anirien guanyant progessivament terreny als conreus: “en les zones que s’inunden amb
més freqüència, l’agricultura podria donar pas gradualment a una certa naturalesa. Això
participa de la inversió del lloc: rius convertits en plataformes artificials envoltant camps
convertits en aiguamolls.” 757
La proposta de Biesboschstad no és pas un cas aïllat. Molts dels projectes de Desvigne
utilitzen intensament la operativitat cartogràfica. El projecte Issoudun District pren el
parcel·lari agrícola com a punt de partida per una transformació progressiva del perímetre urbà. Els projectes per la riba dreta de la Garona a Bordeus o per la riba esquerra del
Saona a Lyon-Confluence parteixen del reconeixement cartogràfic d’un entorn periurbà
fragmentat per proposar plantacions vegetals com a element estructurador de la forma
urbana. La proposta per la plana del riu Var, prop de Niça, feta en col·laboració amb
Xaveer de Geyter i OMA, comença reconeixent traces de l’antiga estructura geogràfica
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i fluvial, avui pràcticament desapareguda, per generar una mapa que no correspon a la
realitat actual però revel·la un “paisatge possible que determina la posició de les zones
edificables.” 758 El mapa és capaç de desbloquejar nombroses traves polítiques i administratives perquè construeix “una visió unitària a escala geogràfica que dóna [...] una esperança real als agents presents en aquest territori.” 759 Fins i tot els projectes d’escala petita
de Desvigne com la reconversió de l’illa Seguin a Boulogne-Billancourt o bé el jardí per
la Keio University al Japó, treballen a partir del reconeixement de certes condicions de la
realitat (els fossats i fonaments del complex industrial de Renault i el paisatge preexistent
al solar universitari, respectivament) a partir de cartografies operatives sobre les quals es
treballa per prendre la major part de decisions projectuals.760
L’ús dels mapes en els projectes de Michel Desvigne sovint té dos moments consecutius: el
reconeixement de certes qualitats existents, i la intensificació d’aquestes qualitats—el que
Desvigne sovint anomena induir, exacerbar, amplificar o accentuar fenòmens, tant naturals com artificials. En l’article “Induced Transformations”, publicat l’any 1995, expressa
aquesta posició amb molta claredat, i permet entendre els grans eixos del treball de Desvigne, i la raó per la qual els mapes han estat tan operatius en la seva obra. Des del nostre
punt de vista, hi ha quatre grans eixos que organitzen el treball de Michel Desvigne: duració; oportunitat; processualitat i formalització oberta. La duració tracta de la incorporació de lògiques temporals en els processos de projecte—“m’agrada especialment el joc
amb el temps.” 761 A banda que bona part del material de treball de Desvigne és vegetal i
per tant està sotmès a un cicle de creixement, els seus projectes sovint són transformacions desenvolupades en el temps llarg de l’urbanisme. La oportunitat es refereix a un cert
pragmatisme que busca fer de les oportunitats reconegudes en una situació particular, el
camp de treball privilegiat. La processualitat es refereix a la preeminència dels processos
enfront les situacions finalistes en la obra de Desvigne, que tendeix a projectar processos
enlloc de dissenyar resultats. Finalment, l’eix que anomenem formalització oberta tracta
del desplaçament de la formalització a una fase de resultat final: la forma s’entén com un
resultat a posteriori i no pas com un objectiu a priori. La formalització de les propostes
de Desvigne, siguin de paisatge o siguin d’urbanisme, sempre incorpora un grau d’indeterminació i d’obertura important, ja que és el resultat d’una sèrie de processos engegats
artificialment però resolts naturalment.762 En aquests quatre eixos, l’ús dels mapes en el
projecte arquitectònic és gairebé obligat, perquè la cartografia permet, a més a més de la
observació i la manipulació d’elements de geografia tant natural com urbana, projectar a
través de “la comprensió dels mecanismes que donen lloc a les formes.” 763 Michel Desvigne utilitza els mapes per fer llegible els paisatges produïts per la societat, però més enllà
393

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

de fer comprensible l’entorn, els seus mapes-construcció esdevenen mecanismes operatius per intervenir sobre les forces i les traces a través dels quals es poden transformar
aquests paisatges.
Veure, fer llegible—aquesta és una condició necessària, però [...] mostrar traces
no és suficient. Acontentar-se amb això seria com fer una feina de restauració.
En canvi, prendre el control d’aquestes traces per invertir-les o distorsionar-les—
aquí rau la innovació.764
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Protocols (Operativitat externa i difusa)
Els protocols són el mode que mobilitza una operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic de tipus externa i difusa. Els mapes-protocol són un format cartogràfic específic
d’intercanvi d’informació entre sistemes: són lectures de la realitat protocolitzades a través
del mapa que serveixen com a tècnica de projecte. Els mapes-protocol informen el projecte
fixant els temes, els llocs de decisió, i els paràmetres de control—són un format que regula
la transmissió d’informacions entre diferents aspectes de la realitat a partir d’una sèrie de
regles del projecte. Els mapes-protocol llegeixen la realitat des d’un punt de vista relacionat
amb els objectius del projecte: construeixen una maquinària que apel·la a la realitat, a través
del mapa, a partir dels interessos del projecte.

¤ Fig. 111: Passeig dels Anglesos, Caldetes. Roger Paez / AiB arquitectes, 2011.
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Toyo Ito, Shanghai (1993)

¤ Fig. 112: Toyo Ito. Documents inicials de treball; planta (detall); maqueta (detall). Projecte urbà per l’àrea
central de Luijiazui, districte de Pudong, Shanghai, 1993.
Els tres documents de la columna esquerra són, respectivament, la planta de la proposta de renovació urbana d’ Amberes (Toyo Ito 1992), un plànol de la ciutat de Shanghai de 1553 i l’encaix general del projecte
urbà per Shanghai de 1993. El document que ocupa la part central de la imatge és un detall de la planta de
la proposta, mentre que a la dreta es mostra un detall de la maqueta. La proposta per Amberes mostra una
estructura de bandes que permet formatar una gran extensió urbana a partir d’un ordre bàsic que ajuda a
organitzar el programa. El mapa històric de Shaghai mostra la antiga ciutat emmurallada com un sistema
interconnectat de canals. L’encaix general del projecte de Toyo Ito per Shanghai mostra en vermell l’àrea
objecte de proposta, l’àrea central de Luijiazui, que forma part del sector Pudong, situat a l’est del riu Huangpu. Al sector Puxi, situat a la riba oest del riu, es pot reconèixer la forma gairebé circular de la ciutat
vella, envoltada de l’ àrea de centralitat urbana, identificada amb color lila. A les dues bandes del Huangpu
són visibles una multitud de rius, rierols i canals que estructuren el territori. La planta de la proposta és un
detall de la zona central de Luijiazui, situada en el meandre del riu Huangpu i davant del centre històric,
comercial, administratiu i financer de la ciutat. Luijiazui s’ha convertit en aquests darrers anys en un dels
principals CBD de Shanghai i de la Xina. La planta mostra l’ordre bàsic de bandes verticals en sentit nordsud, creuat per una sèrie de xarxes preexistents de vies de comunicació, que inclouen túnels de metro, vies
soterrades, canals i rierols i camins per a vianants. La xarxa fluvial, de color blau fosc, és molt clara, mentre
que les xarxes de transport soterrades apareixen grafiades subtilment en línia discontínua. D’esquerra a
dreta es poden identificar les cinc bandes principals: cultural i oci (fragment), comercial i negocis, cinturó
verd i esportiu, centre de congressos, i zona residencial (fragment). En la maqueta de la dreta es pot observar el mateix fragment del projecte, mirat en direcció nord-oest. La maqueta permet identificar els diferents
nivells del pla del terra i el ric tractament en secció de la proposta urbana.

La qualitat operativa dels mapes-protocol es manifesta en el projecte de Shanghai en dos nivells diferenciats: d’una banda regulant elements de la realitat externa al projecte (preexistències), i d’altra banda regulant informació interna al projecte (programa). Toyo Ito utilitza les
capacitats de la cartografia per regular la transmissió d’informacions entre nivells diversos
de la realitat, bé siguin existents bé siguin projectats. El projecte es planteja com un sistema
capaç de formatar i articular les múltiples entrades d’informacions que cal resoldre per tal de
dur a terme una proposta urbana d’aquesta envergadura. Més enllà de la qualitat pragmàtica
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d’aquesta aproximació, Ito en destaca el seu rol de recerca sobre la ciutat contemporània, dotada a la Xina de cavall dels segles XX i XXI d’una vitalitat tan extrema que obliga a pensar-la
en termes diferents dels que han servit per a construir la ciutat moderna occidental: ”Aquest
planejament [...] és el resultat del nostre esforç per aprendre de la ciutat existent, alhora caòtica
i vigorosa, i reconstruir-la a la llum d’un concepte innovador.” 765 La proposta de Ito reconeix i
aïlla certs sistemes de la ciutat contemporània, tant de caràcter programàtic com de xarxes de
transport, i les organitza de manera innovadora per tal d’explorar les potencialitats urbanes
actuals sense els llasts de les teories urbanístiques convencionals. El projecte de Ito no és pas
una proposta basada en una composició morfològica ni tampoc en una zonificació orgànica
que busqui uns resultats urbans concrets. Ben al contrari, la proposta de Ito és, bàsicament,
un protocol, un sistema arquitectònic que regula informacions molt diverses, la interacció de
les quals donarà la forma a la nova ciutat. La proposta defineix dues operacions bàsiques—les
bandes i les xarxes—a través de les quals formata qualsevol tipus d’informació, que deixa de
ser un input extern i passa a ser recuperada com a part integrant del projecte. L’input formatat
s’inscriu en el projecte, permetent d’aquesta manera el pas d’una informació externa a una
informació interna al projecte. Aquest procés de protocolització desplaça l’autoritat de l’arquitecte de la decisió immediata (bé sigui analítico-racional, bé sigui expressivo-gestual) a la
decisió mediada a partir de la regulació d’informació.
La proposta de Toyo Ito per Shanghai es basa en la interacció entre el sistema de bandes i
el sistema de xarxes, dotats cadascun de les seves lògiques pròpies i organitzats de manera
que no entren en una relació d’articulació sinó de sobreposició, tal i com succeeix en les
diferents capes d’informació cartogràfica que conté un mapa convencional. En primer lloc,
i seguint en la línia iniciada per Toyo Ito en la proposta urbana per Amberes de l’any 1992,
es defineixen cinc bandes en direcció nord-sud que predeterminen funcions programàtiques. Les franges delineen els àmbits físics que ocuparan, de ponent a llevant, les funcions
cultural i d’oci, comercial i de negocis, cinturó verd i esportiu, centre de congressos, i zona
residencial. Amb independència de l’estructura de bandes, diverses xarxes de sistemes de
circulació i transport, a més de l’estructura fluvial d’aquest territori deltaic, se sobreposen a
la zonificació funcional sense cap pretensió d’articular un conjunt orgànic. Al contrari, les
xarxes de transport existents es reconeixen com a tals sense proposar-ne cap canvi, mentre
que noves xarxes les proposades es tracen seguint criteris autònoms buscant la màxima
eficiència. Tanmateix, la rica xarxa de rierols i canals deltaics, parcialment destruïda, es
recupera en la seva situació original com a element de transport tou i d’identitat urbana per
aquest nou centre de Shanghai. Tota aquesta sèrie de xarxes interconnectades són permeables a l’ordre abstracte de les bandes programàtiques.
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Xarxes de diversos sistemes de transport se superposen sobre el districte, amb
independència de les bandes de zonificació funcional. Les xarxes de transport
multicapa consisteixen en el sistema de metro, els túnels subterranis que creuen
el riu, les principals artèries de circulació subterrània, la xarxa d’antics rierols
que es restableix en superfície, els camins de vianants, i el sistema de trànsit
rodat deprimit, construït en un conjunt de fossats. Els edificis d’oficines, hotels
i habitatge constitueixen els elements verticals que penetren aquestes capes de
xarxes horitzontals.766
Al nou centre de Shanghai a l’àrea de Luijiazui, Toyo Ito es veu confrontat amb la necessitat d’articular un programa gegantí d’uns 4 milions de metres quadrats de sostre en una
extensió de 170 Ha., ocupades l’any 1993 de manera molt dispersa i sense una estructura
urbana suficient com per poder suportar un creixement d’aquesta envergadura. La zonificació per bandes permet protocolitzar aquest programa immens sense haver de recórrer a una
sobredeterminació formal, mentre que la independència amb la qual es tracten els sistemes
en xarxa provoca “interaccions transparents” entre elles i respecte les bandes.767 Les dues
decisions projectuals doten d’un ordre cartogràfic intern al projecte que li permet llegir
la realitat tant existent com anticipada a partir de la interacció entre el patró geomètricofuncional de les bandes i els ordres independents de les xarxes, i a partir d’aquesta lectura,
transformar-la tot incorporant les demandes externes al projecte que s’internalitzen a través del mapa-protocol. En cas d’haver continuat, el projecte certament hauria estat camp de
batalla d’interessos diversos, que sens dubte hauria sabut gestionar gràcies al seu format de
mapa-protocol. En definitiva, la proposta urbana s’organitza com a mapa que protocolitza
l’excessiu programa i el converteix en material intern de projecte—reforçant així el sistema
obert que és el mapa.
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Stan Allen, Barcelona ZAL (1996)

¤ Fig. 113: Stan Allen, ‘User’s Manual’ (índex); ‘Montage of Scenarios’ (detall). Zona d’Activitats Logístiques de Barcelona, 1996.
Els documents de l’esquerra són l’índex i l’estructura del ‘User’s Manual’, el manual d’ús que acompanya
la proposta de Stan Allen per la ZAL de Barcelona. El manual d’ús està organitzat en sis parts, cadascuna
de les quals desenvolupa quatre aspectes de la proposta, fixant l’atenció en característiques pròpies de l’ ’urbanisme infraestructural’. A la dreta, un detall del mapa on s’exploren diferents escenaris de desenvolupament i comportament del sistema infraestructural proposat per la Zona d’Activitats Logístiques. Les línies
de fletxes indiquen els vials de circulació rodada i els seus sentits, els principals van en direcció aproximadament vertical mentre que els secundaris segueixen una trama horitzontal regular. Les línies diagonals
són les estructures físiques de la ZAL, grans cobertes suportades per pilars metàl·lics que acullen tots els
usos potencials, des d’edificacions convencionals tipus oficines i hotels, fins a grans naus industrials i zones
de servei. Les cobertes s’organitzen en bandes paral·leles entre elles però diagonals respecte l’ordre viari, i
ocupen tota la parcel·la de la ZAL, deixant sempre grans espais buits entre elles. Són estructures repetitives
però variables localment, de manera que l’estructura bàsica és sempre igual però té diversos nivells de porositat i d’acabat: de vegades la coberta tanca un espai interior condicionat, i de vegades simplement genera
una ombra a l’espai exterior. Ocupant la matriu base del viari i les estructures portants, el mapa mostra
una sèrie d’activitats previstes i explora la seva relació mútua. El ‘Montage of Scenarios’, tal i com anomena
Allen aquest document, permet també comprovar si el sistema infraestructural plantejat respon correctament a les demandes de flexibilitat hipotetitzades a l’inici del projecte. El mapa de muntatge d’escenaris és
el mapa de l’ecologia artificial de la proposta arquitectònica per la nova ZAL de Barcelona.

El projecte de Stan Allen per la Zona d’Activitats Logístiques de Barcelona és una exploració sobre el concepte d’ ‘urbanisme infraestructural’ que el mateix Allen va desenvolupar posteriorment en el seu article “Infrastructural Urbanism” de l’any 1997.768 El concurs
convocat per l’ampliació del port de Barcelona i la construcció d’una nova àrea logística va
significar, gràcies al seu programa obert, a la seva extensió i al seu caràcter marcadament
infraestructural, una excel·lent oportunitat per comprovar les possibilitats propositives i
projectuals del concepte d’urbanisme infraestructural. Bona part de les reflexions mobilitzades per la proposta de la ZAL sobre el paper de la materialitat, la rellevància de les
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estratègies organitzatives, el desenvolupament flexible o el caràcter dialògic del projecte
arquitectònic, van trobar el seu lloc en l’article posterior que de manera més ordenada va
conceptualitzar l’urbanisme infraestructural.
Allen va defensar una pràctica renovada de l’arquitectura basada en l’ambició
infraestructural, una pràctica que permetés a l’arquitectura allunyar-se del carreró sense sortida al qual havia arribat com a pràctica discursiva, tot retornant-la
al seu estatus de disciplina material. Evitant alhora els excessos del moviment
modern i l’obsessió postmoderna amb la localitat i la idiosincràsia, l’urbanisme
infraestructural abraça les estratègies organitzatives bàsiques de la cultura en
xarxa dels nostres dies: en lloc de produir plans generals i singulars, proposa
virar cap a projectes emergents, bottom-up, i produïts per múltiples agents.769
La proposta d’urbanisme infraestructural d’Allen s’ha d’entendre com un aspecte parcial
dins de la tendència de l’arquitectura contemporània de fugir d’un model representacional i
abraçar models performatius. Resituar l’arquitectura com una pràctica material (com l’ecologia o l’enginyeria) implica per Allen fixar l’atenció en el comportament (behavior) enlloc
del sentit (meaning) dels productes arquitectònics com ara edificis, paisatges o ciutats.
Repensar la infraestructura és només un aspecte d’un moviment més ampli de
distanciament respecte del model representacional, és només una de les moltes
conseqüències d’entendre l’arquitectura com una pràctica material. Les pràctiques materials [...] no funcionen primordialment amb imatges o significats, ni
tan sols amb objectes, sinó amb la seva capacitat agent [performance] [...] Estan
menys preocupades amb el que les coses semblen que no pas amb allò que poden
fer.770
Dins d’aquesta voluntat d’aconseguir una arquitectura operativa i amb capacitat d’intervenció sobre la realitat per tal de transformar-la, cal enfrontar el problema dels sistemes de
representació amb els que els arquitectes treballen. Els mapes i els diagrames, juntament
amb els guions, partitures, coreografies i escenaris, són algunes de les tècniques de representació gràfica amb més capacitat per entendre la realitat contemporània i per proposar-ne
transformacions. Com ja hem exposat en detall a la primera part d’aquesta tesi (§Projecció,
notació i cartografia), una de les raons principals per la qual mapes, diagrames i altres sistemes notacionals ténen tanta importància és que són capaços de treballar performativament
enlloc de fer-ho només representativament. L’elaboració de nous sistemes notacionals està
íntimament lligada a la possibilitat de proposar noves aproximacions projectuals amb capacitat agent sobre la realitat.
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La elaboració del projecte requeria noves estratègies de representació. Els diagrames, mapes, partitures, i seqüències d’ordres que anticipen l’estructura d’esdeveniments del lloc a través del temps s’han recopilat en un Manual d’Usuari.
En l’enfocament infraestructural, els límits per al desenvolupament futur s’estableixen materialment, i no a través dels codis de zonificació o límits burocràtics.
Per tant, el paper dels sistemes de notació recollits aquí no és establir límits sinó
imaginar múltiples escenaris de programa i cartografiar la seva interacció.771
El manual d’ús és el format del projecte, que no pot expressar-se amb tota la seva intensitat
amb mitjans convencionals com plantes i seccions, ja que la proposta per la ZAL no es resol
en un edifici o un masterplan determinat sinó en “establir les traces d’una infraestructura
arquitectònica que permetria un desenvolupament flexible, mantenint alhora una identitat
unificada.” 772 Les propostes són, materialment, extremadament concretes—un sistema de
vialitat i una estructura de coberta repetitiva. Alhora, a nivell programàtic són completament obertes i estan dissenyades per acomodar localment condicions diferenciades i per
adaptar-se al canvi. La proposta per la ZAL planteja “un camp orientat dins del qual podria desenvolupar-se la vida futura del lloc; un mitjà arquitectònic per imposar un mínims
(encara que precisos) límits per a la construcció futura.” 773 La manera de definir materialment aquesta arquitectura és rellevant, així com també ho és la necessitat d’expressar en
els propis documents del projecte les qualitats de flexibilitat i adaptabilitat que es busquen.
El manual d’ús no és un simple exercici d’estil, sinó un intent de protocolitzar les decisions
possibles de manera oberta, tot i mantenint un grau d’instrumentalitat que possibiliti l’ús
efectiu de les qualitats processuals i dialògiques del projecte. El manual d’ús és precisament
allò que el seu nom indica: unes regles de joc que descriuen els criteris d’utilització d’una
paleta reduïda d’elements arquitectònics (coberta, vial, passatge per a vianants, nau industrial, oficines, camp d’esport) per respondre a condicionants desconeguts a priori.
El projecte de la ZAL, doncs, rau en la construcció d’un joc ben articulat i amb regles ben
definides, però com tots els jocs, amb partides de futur incert. Tot joc passa per definir amb
precisió un camp, unes regles i un objectiu. La coherència del joc no depèn dels resultats de
les partides jugades sinó del fet que el seu camp, les seves regles i el seu objectiu possibiliti
un nombre indefinit de partides coherents. El document que mostra amb més claredat el
projecte de la ZAL com a joc és el muntatge d’escenaris presentat. El seu rol és permetre
imaginar múltiples programes i comprovar la seva interacció mútua dins de l’infraestructura arquitectònica proposada. Es tracta d’un mapa-protocol en tant que apel·la a la realitat
des de les lògiques del projecte, convertint-se en un sistema de comprovació de possibilitats.
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Un protocol, al capdavall, és un format específic d’intercanvi d’informació entre sistemes.
L’accepció informàtica de la paraula protocol és el conjunt de regles que regulen l’intercanvi
d’informacions en les xarxes de comunicacions. De manera equivalent, el mapa-protocol és
el format que regula la transmissió d’informacions entre diferents aspectes de la realitat a
partir d’una sèrie de regles del projecte. En el cas que ens ocupa, el mapa-protocol d’Allen
regula la transmissió d’informació de programes probables als que els hi calen certes superfícies per desenvolupar-se, determinades condicions ambientals com ara ombra o control
climàtic, certs tipus d’accessibilitat rodada o peatonal, uns temps específics, etc.; a partir
d’unes regles de projecte com ara el sistema viari, les cobertes, la disponibilitat d’edificacions, els espais buits, etc. El document “Montage of Scenarios” és el format cartogràfic que
regula l’intercanvi d’informació entre tots aquests sistemes i permet comprovar la capacitat
de densificació programàtica, la flexibilitat, la multiplicitat d’usos o la possibilitat d’esdeveniments no programats que el projecte promet. Les notacions cartogràfiques de Stan Allen
“no cartografien una correspondència exacta entre arquitectura i activitat, sinó que més
aviat articulen un cert grau de folgança entre forma i esdeveniment, un ajust fluix entre
organització i programa.” 774 No és, per tant, un mapa que representa la realitat existent sinó
un que l’anticipa. Fins i tot en el seu ús anticipatori i projectiu, el mapa continua necessitant de ser generat en contacte amb la realitat, en aquest cas però, amb una realitat futura
convertida en una realitat virtual que és apel·lable i comprobable a través d’un projecte que
s’entén precisament com el protocol que fa possible aquesta comprovació.
El desenvolupament de mapes operatius com els realitzats pel projecte de la ZAL de Barcelona contribueixen a recuperar la capacitat agent de l’arquitectura per intervenir en la
realitat, articulant instrumentalment el posicionament crític de l’arquitecte que no es conforma amb una crítica restringida al comentari o la interrogació, sinó que reclama capacitat
d’intervenció efectiva sobre la realitat.
A l’arquitectura, hi ha un retorn a la instrumentalitat i un allunyament de l’imperatiu representatiu. Això no implica un simple retorn a les certeses del moviment modern, ara desacreditades. Podem fer, doncs, dues reivindicacions:
primer, que la instrumentalitat de l’arquitectura pot ser reconcebuda—no tant
com un senyal de la demanda moderna d’execució eficient, sinó com el lloc de
contacte de l’arquitectura amb la complexitat de la realitat. [...] La segona reivindicació és a favor d’una pràctica [arquitectònica] compromesa amb el temps
i amb el procés—una pràctica no dedicada a la producció d’objectes autònoms,
sinó més aviat a la producció de camps dirigits, orientats, en els quals programa,
esdeveniment, i activitat puguin desenvolupar-se a si mateixos.775
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Un corol·lari natural d’aquesta doble exigència—la voluntat d’entrar en contacte amb la realitat contemporània i l’interès en la temporalitat i la processualitat—és reclamar el caràcter dialògic de l’arquitectura. El projecte s’entén com un diàleg entre múltiples agents que
intervenen en la transformació de la realitat, de manera que aquest ha de generar un tipus
de documents que facilitin la participació i la regulin de manera productiva. El projecte es
converteix en un protocol per establir un entorn de treball que faciliti l’intercanvi d’informació entre diferents especialistes i entre persones amb diferents punts de vista, i el mapaprotocol, gràcies al fet que accepta lectures múltiples i que és un document sintètic capaç de
posar en relació diversos nivells d’informació, apareix com un format de negociació ideal.
Prenent una visió optimista sobre el futur del lloc, aquest projecte anticipa la
participació de diferents arquitectes, agències i individus en la seva construcció.
Es tracta d’establir un marc realista dins del qual aquestes contribucions col·
lectives puguin ser organitzades i coordinades. Sense treballar amb les eines burocràtiques de zonificació—reglaments o normatives—el projecte busca establir
límits tècnics i instrumentals precisos, necessaris per a la construcció futura. En
crear una condició de camp estructurat que és específic a nivell arquitectònic
encara que indeterminat a nivell programàtic, la vida futura del lloc és lliure de
desenvolupar-se més enllà dels límits fixos d’un masterplan.776
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Murado/Elvira, Calverton Racetrack (2000)

¤ Fig. 114: Clara Murado-Juan Elvira. Diagrama del protocol de generació de la tribuna; esterolitografia de
la tribuna; planta intermitja (detall); mapa de competició de 200 m llisos i mapa de cursa Indy500. Calverton Racetrack, Long Island, New York, 2000.
El diagrama de la part superior esquerra mostra el protocol que permet anar ajustant les solucions arquitectòniques a partir de la retroalimentació entre el potencial d’ocupació d’una superfície deteminada i la
reconfiguració d’aquesta superfície. A sota, un detall de la maqueta esterolitogràfica de la versió definitiva
(4.2) de la tribuna principal del cirucit de curses de Calverton. A la part central de la imatge es mostra un
detall de la planta intermitja de la part central de la tribuna principal. La geometria de les plates està extreta
de les corbes topogràfiques provinents dels models informàtics, i les notacions en planta s’adeqüen a l’escala
del projecte, més propera a la escala territorial que a l’edificatòria. A la banda dreta de la imatge es mostren el mapa de la cursa de 200 m llisos (a sobre) i el mapa de la cursa de cotxes Indy500 (a sota). Ambdós
mapes, així com la planta, són del mateix lloc i a la mateixa escala, el que permet comprovar dos escenaris
d’ocupació del circuit molt diferents. Els colors indiquen l’elevació topogràfica (verd fins a 10 m, groc entre
10 i 24 i vermell 25 o més).

La proposta del Calverton Racetrack de l’estudi Murado-Elvira parteix d’una exploració del
concepte de format, tal i com els autors el desenvolupen en l’article “Formatos Espaciales”
de 2001.777 En aquesta conceptualització del format espacial, Murado-Elvira segueixen de
prop el concepte d’espai de la organització de Keller Easterling i el concepte d’urbanisme
infraestructural de Stan Allen.778 El format s’oposa a la forma en el sentit que és capaç de
dotar un espai d’estructura sense partir d’una figura concreta o tancada. Els formats espacials són organitzacions que “estan completament determinades per lògiques i protocols
les repercussions espacials i formals dels quals superen les capacitats d’una forma completa
i anticipada.” 779 Els formats espacials, com ara l’autopista o l’aeroport, són organitzacions
logístico-materials amb una multipilicitat de formalitzacions possibles. El format sempre
admet “un nombre il·limitat de variants, de versions, sense perdre les seves característiques”: és un sistema de solucions obertes.780 En els formats espacials, el projecte es produeix
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a dos nivells diferenciats: el catàleg de possibilitats i la gestió de solucions. En primer lloc
es procedeix a la construcció dels formats, és a dir a la definició del catàleg de possibilitats
materials, dimensionals o performatives d’uns espais genèrics determinats només parcialment. En segon lloc, es treballa en la generació i comprovació d’escenaris que actualitzen
de maneres sempre diferenciades les potencialitats implícites en els formats. El projecte
“desplaça la seva atenció cap a l’organització espacial, cap a la gestió temporal de l’espai i de
les intensitats que l’informen.” 781 Tanmateix, el format espacial estructura i sistematitza el
seu contingut de manera que genera una consistència laxa en un conjunt que pot ser molt
variat. Tots els continguts formatats són per definició interconnectables entre ells, de manera que el format actua com a mecanisme d’interrelació entre continguts i materials a priori
molt diversos i fins i tot aparentment incompatibles. El format espacial actua, en definitiva,
com un pla de consistència que promou la interrelació fluïda entre elements de projecte en
principi dispars.
La proposta pel circuit de curses de Calverton explora les potencialitats del format espacial
com a sistema projectual. Habitualment les competicions automobilístiques es concentren
en alguns dies a l’any, de manera que durant la major part del temps les grans infraestructures que les acullen queden desertes. El punt de partida de la proposta és estudiar maneres
a través de les quals el circuit de Calverton mantingui durant tot l’any una forta intensitat
d’ús que el converteixi en un atractor important a nivell regional. La proposta programàtica es basa en ampliar el nombre i el tipus de curses de manera que es produeixi una combinació de totes les velocitats: “des de la fórmula 1 fins a les carreres de tortugues, dels avions
als cargols.” 782 Per aconseguir aquest objectiu es planteja un paisatge continu de superfícies
neutres que sigui capaç d’acollir la saturació d’usos prevista. El projecte proposa una “infraestructura habitable [...] un espai en el qual se superposen nombrosos protocols d’ús dels
circuits, ritmes d’ocupació del territori, cicles, freqüències, revolucions i velocitats, i també
la possibilitat d’accidents, d’imprevistos.” 783 La gran escala de la operació, juntament amb
la flexibilitat programàtica necessària, impedeixen pensar el projecte en termes convencionals de formalització tancada, i es proposa la idea de formatar l’espai per permetre acollir
esdeveniments amb requeriments molt diferenciats uns dels altres i alhora assegurar una
consistència general del projecte. El format espacial proposat possibilita la flexibilitat programàtica desitjada sense perdre les seves característiques, basades en l’articulació topogràfica i la modulació de les superfícies d’ocupació.
La manera de prendre decisions projectuals concretes que permetin resoldre la complexa
interacció entre els diferents ritmes del programa i les diferents pautes d’utilització, i alhora
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construir una configuració específica del conjunt del circuit a nivell tant geomètric com
material, es basa en un protocol d’ajust que els autors anomenen motor de versions.784 Les
etapes del motor de versions, representat diagramàticament a la part superior esquerra de
la imatge, són tres. En primer lloc el modelat de les superfícies neutres inicials a partir de
criteris pre-programàtics, com ara les necessitats topogràfiques o la relació visual i de circulació entre els diferents nivells del circuit. En segon lloc l’anàlisi d’oportunitats que ofereix
la configuració inicial del paisatge suport d’ocupació en relació al seu entorn físic i a l’escenari programàtic general. En tercer lloc la reconfiguració de les superfícies, modelant-les en
detall i d’acord amb l’estudi dels programes concrets previstos als escenaris desenvolupats.
Un cop arribat a aquest punt, es provoca un procés de retroalimentació de manera que les
oportunitats de les superfícies reconfigurades són novament analitzades pel seu potencial
d’ocupació, es tornen a reconfigurar incorporant els nous ajustos, i així succcessivament.
De cada versió se’n fan models informàtics, dels quals s’extreu la infromació geomètrica
bàsica en forma de corbes topogràfiques.
A partir dels plànols topogràfics base, els diferents escenaris d’ocupació del circuit es comproven a través de mapes-protocol, com els que apareixen a la banda dreta de la imatge.
Aquests mapes permeten comprovar l’ajust entre una configuració geomètrica concreta de
les superfícies ocupables i una sèrie de programes específics. Sobre els mapes es fan les modificacions necessàries per reconfigurar les superfícies de manera que responguin millor
a les demandes programàtiques, i del mapa es torna al model informàtic d’on s’extreuen
novament les cobres topogràfiques que permeten recomençar el procés i anar ajustant progressivament la definició de la proposta final.
Aquests mapes són bons exemples de mapa-protocol perquè és a través d’ells que s’estableix
l’intercanvi d’informació entre el nivell programàtic i el nivell geomètric de la proposta.
El format cartogràfic es reclama en aquest cas des de dos punts de vista diferents: com
a protocol notacional i com a protocol d’avaluació. En primer lloc el mapa s’utilitza com
un camp de notacions programàtiques que permet tant proposar com comprovar aspectes
performatius basats en el moviment, la circulació o el pas del temps. El mapa esdevé un sistema d’intercanvi d’informacions d’ordre temporal i ajuda a prendre decisions que afecten
el comportament del conjunt. En segon lloc, el mapa s’utilitza com a mètode d’extracció
d’informació de possibilitats d’una geometria concreta. El mapa esdevé aleshores un protocol d’apel·lació a una configuració física específica que permet revelar les seves capacitats
inherents: com per exemple valor del sòl entorn dels circuits en funció de la posició relativa,
l’alçada, o el nombre de pistes amb les quals cada punt es relaciona visualment; els preus
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de les localitats en funció de l’accessibilitat i la visibilitat; o bé les possibilitats d’aforaments
màxims per diferents nivells d’ús. Els mapes-protocol presentats estableixen el marc de relació i el sistema d’interacció entre geometria i programa, en definitiva, entre espai i temps.
Cada organització s’adaptarà a una xarxa de protocols espacials i temporals, [...]
procurant una activació apropiada de cada superfície. El projecte Calverton Racetrack es planteja com una propagació d’una sèrie de detalls (de possibles jugades dins el sistema general proposat) a propagar segons les interaccions dels
diferents agents en joc. 785
La operativitat d’aquests mapes és de caràcter difós, ja que no s’utilitzen per a resoldre de
manera acotada i instrumental aspectes concrets del projecte, sinó que apunten direccions
que després es resolen a través d’altres sistemes de presa de decisió projectual. Tanmateix,
aquests mapes contribueixen significativament a desenvolupar sistemes de presa de decisió
projectual innovadors, que fugen del control estricte de l’arquitecte i avancen la idea d’un
‘control remot’ que, entre molts d’altres que inclouen l’autor d’aquesta tesi, Juan Elvira defensa.786
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Mansilla/Viu, Catalunya Lineal (2003)

¤ Fig. 115: Jordi Mansilla-Lluís Viu. Directori d’intervencions; cas d’estudi Camp de Tarragona. Catalunya
lineal, 2003.
El mapa de l’esquerra és la guia de les tres grans intervencions proposades al llarg de l’eix del tren d’alta
velocitat (TAV). A la part superior central dos petits mapes mostren la deformació topològica de Catalunya
respecte la línia del TAV. A la dreta de la imatge s’il·lustra un possible resultat de la lògica d’interconnexió
entre xarxes de ferrocarril en el cas del camp de Tarragona (B2): en primer lloc, a la part inferior central de
la imatge es mostra el diagrama de creixement proposat; en segon lloc es mostra el mapa conjunt del sistema que interconnecta el territori entorn d’una primera corona definida per Tarragona, Reus i Valls, i d’una
segona corona definida pel Vendrell, Falset i Montblanc; en tercer lloc, a la part superior dreta, es mostra
esquemàticament el procés de generació d’una ciutat lineal en quatre fases; finalment a la part inferior dreta, es mostra un detall de la zona Valls-Perafort-Tarragona. Les línies paral·leles als eixos de comunicació
ferroviària indiquen el sistema de creixement, les àrees més fosques representen les àrees més densificades
de la proposta, mentre que les més clares aquelles que ho són menys. En el mapa de detall s’han restat de
l’espai de potencial desenvolupament urbano-territorial les àrees que no l’admeten, bé sigui per trobar-se
ja construïts, bé sigui perquè les seves condicions orogràfiques o de protecció ambiental no ho permeten.

La proposta de Mansilla-Viu que presentem s’emmarca en la recerca, publicació i exposició
HiperCatalunya: Territoris de Recerca, comissariada per Metapolis (Manuel Gausa, Vicente
Guallart i Willy Müller), desenvolupada per l’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya i impulsada i produïda pel govern català (Generalitat de Catalunya, Institut Català del
Sòl).787 HiperCatalunya es va plantejar com una recerca ambiciosa, fent servir Catalunya
com a cas d’estudi per tal de “desenvolupar una nova teoria sobre el progrés de les societats occidentals.” 788 La proposta metodològica de la recerca es basa en la formulació d’una
sèrie de preguntes que apunten a diversos horitzons de desenvolupament per Catalunya,
a partir del reconeixement de la seva realitat específica. En un primer volum de la publicació, “Estat(s) de Referència: Marc Operatiu”, es fa un buidat de l’estat inicial del país,
desenvolupament una llarga sèrie de diagrames i mapes temàtics que posen de manifest
diferents aspectes de la Catalunya del 2003, a nivell infraestructural, econòmic, productiu, demogràfic i social, a partir dels quals s’estableixen quatre grans capes estratègiques
en les quals intervenir: Geoestructura, Infraestructura, Infoestructura i Ecoestructura. En
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un segon volum, “Estratègies multicapa: Prospeccions i Propostes”, un total de 26 treballs
encarregats a sengles estudis d’arquitectes posa a prova el marc operatiu establert en el
primer volum, explorant múltiples escenaris de desenvolupament a través de propostes urbanes i territorials concretes. El plantejament general de la recerca apunta clarament cap al
terreny de la operativitat cartogràfica, ja que busca construir escenaris projectius a partir
de la interrogar la realitat, tant actual com potencial: “HiperCatalunya vol plantejar una
prospecció avançada del territori d’avui, a fi d’importar els potencials de demà: interrogar
el territori per tal de fer emergir les seves capacitats i latències.” 789 Consegüentment, molts
dels projectes inclosos en el segon volum utilitzen mapes operatius, i entre ells un exemple
especialment interessant pel que fa a l’ús del mapa en el projecte arquitectònic és la proposta Catalunya Lineal.
Jordi Mansilla i Lluís Viu van enfrontar el repte responent, a través de la seva proposta, a
unes quantes de les preguntes llançades pels comissaris, entre les quals destaquen les tres
següents: “L’alta velocitat comprimeix el territori? Pot funcionar Catalunya com una multiciutat? És possible substituir eixamples per paisatges?”. La hipòtesi de treball de MansillaViu és “una reformulació de les estructures de connectivitat dins el territori català” a partir
d’establir un protocol d’interconnexió territorial a través de xarxes de ferrocarril de proximitat.790 Aprofitant la oportunitat que suposa el tren d’alta velocitat (TAV) procedent de
Madrid i en direcció a Perpinyà, plantegen nous patrons de desenvolupament urbà a partir
de la interconnexió successiva de diferents tipus d’infraestructura ferroviària.
El punt de partida del treball és reconèixer la deformació topològica que implica el TAV
en el territori. El primer mapa operatiu que els autors desenvolupen representa Catalunya
desenvolupada respecte l’eix del traçat del TAV, de manera que es prioritza la representació
de la connectivitat en detriment de la espacialitat tradicional. Aquest desenvolupament al
llarg del traçat del TAV obliga a redistribuir la massa territorial de Catalunya mitjançant
una nova tessel·lació que fomenti una lectura en termes de connectivitat. En el nou mapa,
l’eix central és el TAV, del qual despengen eixos de jerarquia menor: Pirineu occidental, el
Camp, la Plana, Delta, Centre, Pirineu central i Empordà. Aquest primer mapa operatiu és
molt simple però enormement efectiu, ja que no només canvia la imatge mental tradicional
(i en aquest sentit és un bon exemple de mapa-visió) sinó que també, i sobretot, construeix
un protocol operatiu en el qual poder prendre decisions relacionades amb la connectivitat:
“Si es transforma la manera d’anotar el territori, el mapa deixa de representar els valors tradicionals i es converteix en un element operatiu [...] a favor de la connectivitat.” 791
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A partir de la deformació topològica del territori respecte l’eix lineal de la línia d’alta velocitat, el mapa es reconstrueix amb gran precisió, posant especial atenció a les infraestructures ferroviàries i viàries, els nuclis de població i l’orografia. Aquest mapa serà el tauler de
joc en el qual es proposaran i comprovaran els diversos escenaris possibles del projecte. El
mapa situat a l’esquerra de la imatge mostra els tres sectors on es proposa la generació d’un
territori lineal—un sistema de ciutats lineals més que no pas una ciutat lineal convencional—estructurat entorn d’una connectivitat ferroviària millorada.
Després de realitzar un reconeixement exhaustiu de la infraestructura ferroviària existent
i del traçat del TAV, la hipòtesi de treball és proposar sistemes de connectivitat ferroviària
local com ara tren de rodalies, metro lleuger o llançadora, que s’anirien interconnectant
amb infraestructures d’escala superior (tren regional, llarga distància, TAV). Aquestes noves línies de connectivitat són la matriu d’un sistema de ciutat-territori lineal. La proposta
de Mansilla-Viu comença a l’escala més local, i va creixent per interconnexió successiva fins
a arribar a l’escala de connectivitat internacional. Interpretant el principi de subsidiarietat
europeu que indica que les decisions s’han de prendre en l’àmbit institucional més proper al
de l’aplicació de les polítiques, plategen un procés d’autoformació bottom-up que permeti fer
“emergir nous sistemes [d’infraestructures ferroviàries] d’una manera quasi espontània.” 792
La voluntat dels autors és deixar al lliure arbitri de les poblacions si volen o no connectar-se
amb els seus veïns, responent a criteris pragmàtics i també de caràcter cultural o social, de
manera que “en comptes de determinar, mitjançant la imposició d’un pla general, les jerarquies i els ordres de connectivitat entre les poblacions, deixem que aquestes decideixin si es
volen connectar amb els seu veïns més propers i així successivament fins a crear una xarxa.”
793

Buscant la resiliència que suposa un sistema de determinació múltiple, la proposta vol

potenciar un desenvolupament lineal al llarg dels eixos d’una infraestructura ferroviària
en xarxa. D’aquesta manera la connectivitat territorial esdevé un sistema proliferant amb
capacitat agent de transformació urbana que va molt més enllà de la connectivitat infraestructural, i dóna lloc a escenaris de desenvolupament urbà innovadors que busquen plantejar nous patrons de desenvolupament i noves relacions entre ciutat i paisatge.
Un dels principis de la proposta de Mansilla-Viu és “potenciar la connectivitat amb les
característiques específiques de Catalunya, sense importar models, sense imposar idealismes”, sinó per autoformació. El procés d’autoformació és un “sistema de creixement descentralitzat que té unes regles autònomes” i que incorpora múltiples nivells de gestió de la
realitat orogràfica, demogràfica, infraestructural i cultural amb la que es troba.794 L’autoformació proposada assumeix plenament la seva condició de procés estocàstic, i per tant
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la impossibilitat de ser controlat i determinat apriorísticament o de manera top-down. El
protocol proposat per Mansilla-Viu utilitza el mapa com a base sobre la qual es propaguen
diversos sistemes de creixement expressats diagramàticament a partir del creuament i hibridació entre les primitives dels tres sistemes de creixement estudiats (continu, nodal i per
gelosia).795 Així, el mapa fa específics els processos d’autoformació expressats en diagrames
de connectivitat, com el que apareix a la part inferior central de la imatge, corresponent a la
zona B2 Camp de Tarragona. Si el diagrama explora diversos sistemes de connectivitat en
un pla sense fricció, el mapa aporta la informació necessària per actualitzar el diagrama en
cada cas concret. A més a més, les successives actualitzacions diagramàtiques sobre el mapa
van generant un sistema de connectivitat cada cop més complex i alhora més matisat, ja que
sobre el mapa les tendències autoformatives del sistema negocien amb altres aspectes de la
realitat territorial, com ara la topografia o les àrees ja urbanitzades. El mapa s’utilitza com
un protocol capaç de llegir les potencialitats del territori respecte el tipus de connectivitat
proposat diagramàticament per a cada cas. Això fa del mapa-protocol un document obert i
infinitament actualitzable, que serveix per a projectar, comprovar i il·lustrar algunes de les
moltes solucions possibles que permet el protocol, “el valor de les organitzacions [concretes
proposades] és relatiu. Tot i així, el més important és la seva especificitat, la complicitat entre el context i la infraestructura que proposem.” 796
Per comprendre la operativitat dels mapes d’aquest projecte és necessari entrar amb un cert
grau de detall en veure com es construeixen. Per això agafarem l’exemple B2, corresponent
a la zona del camp de Tarragona, que és allí on el diagrama de connectivitat inicial ha de
negociar més amb la realitat preexistent. Segons els autors, “la conformació actual i futura
del camp de Tarragona es basa en l’equidistància: tres ciutats capitals de comarca presenten
la mateixa distància entre si i també amb altres tres més llunyanes.” 797 L’estació del TAV
de Perafort reconeix aquesta configuració territorial tot situant-se a l’epicentre del triangle
definit per Tarragona, Reus i Valls, de manera que no privilegia cap centre en detriment
dels altres. Tanmateix aquestes tres ciutats principals tenen una segona corona de ciutats,
El Vendrell, Falset i Montblanc, menors però també capitals de comarca i per tant referents
d’un hinterland significatiu, entre les quals es planteja millorar la connectivitat ferroviària
per generar un sistema de ciutats lineals. Els mapes esquemàtics situats a la part superior
dreta de la imatge mostren en quatre fases el procés de propagació del sistema. En primer
lloc es mostren les línies de ferrocarril existents, indicant el TAV amb línia més gruixuda.
En segon lloc es planta la llavor de la connectivitat local: els pobles s’uneixen entre ells mitjançant rodalies, metros lleugers o llançadores, de manera que tendeixen a connectar-se
a la infraestructura regional. En un tercer moment, un cop consolidada la connectivitat
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local-comarcal, els pobles tendeixen a connectar-se directament amb les línies de llarga
distància i les d’alta velocitat. En últim terme, un cop establerta la connectivitat en xarxa,
el desenvolupament urbà segueix lògiques pròpies i tendeix a reforçar les línies infraestructurals com a sistema de ciutats lineals. El document situat a la part central de la imatge registra un possible desenvolupament del sistema de ciutat lineal al camp de Tarragona. A la
part inferior dreta de la imatge es mostra un detall del mapa anterior, concretament el tram
entre Valls i Tarragona, on es pot veure la manera com s’utilitza la informació del mapa
base. Partint de l’eix de la infraestructura es defineix un àmbit de 4 km d’ample entorn del
qual s’exploren possibilitats de desenvolupament urbà. L’eix continu se segmenta en parts a
partir de la identificació sobre el mapa de centres de connectivitat en el territori, que serien
les estacions de la nova infraestructura de connexió a nivell local. Aquesta estructura lineal
policèntrica pot créixer en bandes paral·leles a la infraestructra, que s’aniran desenvolupament en funció de les oportunitats concretes que apareguin a partir de la estructura de connectivitat—estructura que en principi tendiria a propagar-se des de l’escala local (connexió
entre els pobles de La Secuita i Nulles, situats a la part esquerra del document) fins l’escala
internacional (connexió amb l’estació del TAV a Perafort, situada al centre del document).
Els espais que no són objecte de desenvolupament urbà, o bé perquè es troben ja edificats
(veure la ciutat de Tarragona a l’extrem dret), bé perquè la orografia no ho permet (veure el
Torrent de Vallmoll a la part central), es resten de la matriu de desenvolupament per franges
paral·leles a la infraestructura. Posteriorment, en funció de les potencialitats de cada població es proposen àrees de desenvolupament urbà més intensiu (gris fosc) o menys (gris clar).
Els mapes operatius de Mansilla-Viu són un exemple clar de mapes-protocol, en tant que
estableixen els processos d’intercanvi d’informació entre diferents sistemes, en aquest cas
l’infraestructura ferroviària existent (que obre unes certes possibilitats de transformació
territorial), els processos d’autoformació encaminats a millorar la connectivitat del territori
(que tendeixen a reformular el desenvolupament urbà a partir d’un sistema de ciutats lineals), i els condicionants territorials preexistents—que modulen i ajusten les lògiques sistèmiques i autònomes a partir de l’entrada en el sistema de presa de decisió de condicionants
externs. Més que determinar de manera tancada una proposta concreta, els mapes-protocol
activen una operativitat difusa que obre possibilitats de projecte, les acota, les dirigeix i les
orienta. Els mapes-protocol de Mansilla-Viu generen un sistema protocolitzat de presa de
decisió territorial, infraestructural i urbana que és alhora consistent i heterònom, cosa que
el fa robust i dotat d’una gran capacitat d’adaptació al canvi i a les oportunitats específiques
que vagin apareixent.
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Chora, Carlsberg Urban Incubator (2007)

¤ Fig. 116: Chora (Raoul Bunschoten). Diagrama metodològic; aplicació al sector Carlsberg de Copenhagen; agents involucrats i gràfic d’emissions de CO2; perspectiva explotada. Carlsberg Urban Incubator, 2007.
El document de la part superior esquerra és el diagrama de la metodologia “Urban Gallery”. La metodologia consisteix en quatre aproximacions successives a la realitat urbana que entren en un procés de
retroalimentació mútua: recollida de dades, prototips, escenaris i plans d’acció. El mapa de la part inferior
esquerra és l’aplicació de la metodologia descrita en el cas concret del sector Carlsberg, ocupat antigament
per la cerveseria homònima a la ciutat de Copenhagen. A la part superior central es mostren els clústers del
projecte. Cada clúster està centrat entorn d’un punt i agrupa una sèrie de components que treballen plegats
per aconseguir un objectiu fixat, en aquest cas, reduir les seves emissions de CO2. Els clústers s’identifiquen
amb lletres vermelles, amb números negres entre claudàtors s’indiquen els prototips, i els números sense
claudàtors identifiquen els agents involucrats. Sota es mostra la llista dels agents involucrats en el procés:
institucions públiques o privades, col·lectius, corporacions o individus amb interessos en cada clúster. El
gràfic a la part inferior mostra l’evolució prevista de les emissions de CO2 en el conjunt, i identifica el marge
fins a arribar als límits legalment permesos com un marge de benefici. Finalment, a la part dreta de la imatge, una perspectiva explotada del conjunt del Carlsberg Urban Incubator mostra quatre nivells d’informació superposats, de sota a sobre: la identificació dels potencials urbans del sector; els sistemes de circulació,
moviment i logística; el model tridimensional de l’emplaçament; i la gestió general del sector en funció dels
guanys relacionats amb la disminució de les emissions de CO2, il·lustrats en forma de gràfica histogramàtica
superficial, on els pics suposen els majors estalvis en emissions de carboni.

La major part del treball de Chora entre 1995 i 2009 està clarament orientat a un recerca urbana que busca identificar fenòmens emergents—manifestacions del que anomenen
‘condicions proto-urbanes’ (proto-urban conditions) per tal de renovar la visió de la ciutat
contemporània i enfrontar la inajornable tasca de redefinir la pràctica arquitectònica i urbanística a partir d’aquest reconeixement. Tal i com ho expressen en el seu “Manifesto”,
la creixent complexitat de les ciutats “demana la definició d’una nova pràctica—i amb ella
una nova caixa d’eines—per a la construcció i la gestió de les ciutats.” 798 Chora defensa mo415
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dels dinàmics de projecte arquitectònic i urbanístic, on el mapa (epic geographies, smooth
mapping) i el diagrama (diagrammatic modelling) juguen un paper privilegiat per tal de
comprendre i poder intervenir en la ciutat contemporània, que es troba en un constat estat
de canvi. Aquesta aproximació teòrica i metodològica està desenvolupada en profunditat en
el llibre Urban Flotsam, que agrupa reflexions teòriques, un manifest, i una sèrie d’estudis i
projectes urbans compresos entre 1995 i 2001.799
A nivell molt bàsic, l’aproximació de Chora parteix de la idea que per intervenir de manera tècnicament efectiva, ambientalment sostenible i culturalment rellevant, cal partir de la
detecció de fenòmens urbans emergents mitjançant un treball de camp (field work). A partir d’aquest reconeixement, cal descriure el comportament dinàmic de la ciutat mitjançant
noves formes de mapes i diagrames que anomenen ‘modelat dinàmic’ (dynamic modelling),
que permetin identificar els espais, les forces i els agents que configuren l’ecosistema d’un
determinat entorn. En tercer lloc, sobre aquesta realitat dinàmica modelada a través de sistemes de mediació, es genera una estructura de joc basat en la simulació d’escenaris (scenario
development) que facin aparèixer noves narratives urbanes que emmarquin nous horitzons
projectuals. Finalment, es proposen prototips (prototypes), tant materials com organitzatius,
que serveixin de catalitzadors dels escenaris escollits: “prototips que activen i utilitzen fenòmens emergents per construir noves formes d’organització, mutar les formes ja existents, i
gestionar el canvi.” 800 Aquesta aproximació al projecte en quatre temps correspon respectivament a les quatre grans preguntes que el projecte arquitectònic pretén respondre:
Com veure les manifestacions de les influències globals en entorns locals? Com
modelar-les? Com desenvolupar i comunicar escenaris sobre la base d’aquest
coneixement? Com implementar els escenaris?801
Observar per intervenir, o de manera expandida i més precisa: observar fenòmens emergents per representar nous models dinàmics de la ciutat per pensar nous escenaris de desenvolupament per intervenir arquitectònicament de forma rellevant: “Els arquitectes són
projectistes d’espais per a fenòmens emergents, d’espais per al canvi social, polític, econòmic i cultural.” 802
L’ús del mapa com a eina projectiva en les propostes de Chora és, en la major part de la
seva obra, d’una gran intensitat. Des de principis dels 1990s, Chora ha desenvolupat una
gran quantitat de treballs entorn de la operativitat cartogràfica, des de l’aproximació psicogeogràfica a la ciutat del projecte Alexandrov: Seven Walks de 1995, fins a l’experiment de
comissariat col·lectiu del projecte Arnhem Cultural Masterplan del 2009.
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Una línia d’operativitat cartogràfica àmpliament explorada pels seus projectes d’escala edificatòria té un caràcter instrumental, pel fet que desenvolupen mirades molt intencionades
sobre els emplaçaments on intervenen, generant uns mapes-instrument que informen molt
directament les propostes arquitectòniques—tan a nivell conceptual com morfològic, programàtic i relacional. Alguns bons exemples d’aquest mode d’utilització del mapa en el projecte són les propostes per l’ Òpera Nacional de Gal.les a Cardiff, l’ampliació del Museu del
Prado a Madrid, la Ottakringer Brewery a Viena o Museu Constantini de Buenos Aires.803
Una altra línia d’operativitat cartogràfica, especialment fèrtil, és la dels projectes que es
basen en el reconeixement del que Chora anomena condicions proto-urbanes: “proto-urbà
és un terme que indica tendències cap a una nova arquitectura urbana encara desconeguda [...] el terme indica els processos que formaran aquesta arquitectura [...] Les condicions
proto-urbanes són dinàmiques i per tant necessiten eines de planificació dinàmica.” 804 En
l’imaginari de Bunschoten, la ciutat és un ambient plàstic, una forma de vida pròpia, lligada
a la terra i als homes, però que no s’hi confon. Aquesta forma de vida, la ciutat, té emocions
que l’afecten i l’agiten, i que es manifesten en les condicions proto-urbanes: “les condicions
proto-urbanes són part de la forma de vida que és una ciutat. Són petites formes de vida
en si mateixes. Es mouen i creixen. Tenen propietats dinàmiques.” 805 A partir de mapes
que permeten visualitzar aquestes condicions emergents, es deriven propostes urbanes a
escales múltiples, des de l’objecte fins al territori, que proposen noves arquitectures que
recullin els fenòmens emergents observats en petits espais concrets de la ciutat i els facin
proliferar, utilitzant-los com a motor de canvi. Els projectes Linzer Entfaltungen, Helsinki
Arabianranta, Rotterdam Horizons, Bucharest: Stepping Stones i Aarhus Horizon en són
bons exemples.806
Aquests projectes introdueixen un ús del mapa com a protocol que regula i gestiona l’intercanvi d’informació (tant existent com projectada) que configura el projecte. A partir
d’aquests projectes, Chora va formalitzar un mètode anomenat “Galeria Urbana” (Urban
Gallery), àmpliament exposat a Urban Flotsam i assajat en múltiples ocasions, tant per realitzar estudis i projectes professionals, com per generar recerca acadèmica. Aquest mètode
és un autèntic protocol, un nou model d’intervenció urbana que reutilitza sistemes i eines
de planejament, gestió, participació i fabricació, tot i integrant-los en un conjunt metodològicament coherent. La Galeria Urbana és sobretot una proposta de gestió de dinàmiques de grup en un format protocolitzat que pretén aconseguir un desenvolupament urbà
innovador i sostenible. És una eina de planejament interactiu que busca superar la lògica
impositiva del planejament urbà tradicional, integrant de manera radical i des de l’inici
417

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

processos de participació i cooperació que acaben definint les accions concretes a dur a
terme: “La Galeria Urbana és un espai públic en què els interessats es coneixen i cooperen,
però també és una eina de gestió dels coneixements i l’experiència adquirida.” 807 El valor del
projecte arquitectònic no rau tant en la determinació de les intervencions a realitzar, sinó en
la definició del format que permet en primer lloc evidenciar les oportunitats, en segon lloc
gestionar els interessos, i en tercer lloc viabilitzar les operacions d’intervenció urbana. Per
Chora, el projecte és un acte d’intervenció en processos urbans en curs. En aquest marc de
treball, els mapes-protocol són una eina fonamental.
La estructura de la Galeria Urbana, il·lustrada a la part superior esquerra de la imatge, consta de quatre components principals: base de dades, prototips, escenaris i plans d’acció—database, prototype, scenario games, and action plans.808 La base de dades és la descripció dels
processos dinàmics d’una determinada zona que posa de manifest fenòmens emergents. La
descripició d’aquests processos es fa a través d’un treball de camp i cartogràfic que reconeix
condicions urbanes específiques, i sovint s’utilitza una quadrícula inicial per definir els
punts de recerca. Els prototips són projectes innovadors, tant materials com organitzatius,
que permeten la reorganització de processos existents i la generació de processos nous. Els
escenaris són l’estructura de joc on se simulen i es comproven les condicions en les quals
els prototips poden desenvolupar-se. Els processos dinàmics registrats a la base de dades
són el material amb el que es construeixen els escenaris que defineixen noves narratives
urbanes que reclamen intervenció a través del projecte. Finalment, els plans d’acció són les
estratègies concretes per desenvolupar les condicions que permetin la implementació de diferents prototips i intervencions projectuals, així com també promoure la interrelació entre
diferents prototips per tendir als escenaris desitjats.
En aquest marc de treball, els mapes-protocol són una eina fonamental, perquè constitueixen alhora l’estructura de reconeixement de la realitat (base de dades) i l’estructura que
regula les decisions projectual com a joc (definició d’escenaris, negociacions entre agents
i implementació de plans d’acció concrets).809 El cas concret que presentem per il·lustrar
aquest mode d’operativitat cartogràfica és el projecte Carlsberg Urban Incubator, característic de la manera d’operar de Chora. Per entendre amb precisió la operativitat cartogràfica
externa i difusa que aquest projecte mobilitza, és necessari entrar a descriure la proposta.
L’àrea de l’antiga cerveseria Carlsberg es proposa com un barri pilot dirigit al desenvolupament d’eines que promoguin la reducció d’emissions de carboni: “un entorn destinat a
desenvolupar eines que puguin fer front al canvi climàtic a escala urbana i a proporcionar
exemples de desenvolupament urbà sostenible a tot el món.” 810 La proposta es concreta
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mitjançant un nou instrument de planejament urbà—el mercat localitzat del comerç de
carboni i energia. El mercat de carboni funciona promovent que diversos agents (inversors, associacions locals, departaments de l’ajuntament, companyies del sector energètic)
inverteixin en els diversos components de cada clúster, convertint-se d’aquesta manera en
accionistes del mercat dels drets d’emissió de carboni. El barri es defineix a base de clústers,
cadascun dels quals llegeix certes propensitats de l’emplaçament i promou el desenvolupament sostenible. Aquests clústers estan grafiats al mapa de la part inferior esquerra, i de
manera aïllada a la part superior central de la imatge. Cada lletra indica un clúster concret,
que treballa de manera conjunta per aconseguir reduir les seves emissions de carboni tant
en la fase de construcció com d’ús de les edificacions. L’administrador del projecte, enlloc
de fixar el desenvolupament urbà a base de volumetria o paràmetres d’ocupació o edificabilitat, ho fa de manera dinàmica fixant un nivell límit intern d’emissions de carboni
sensiblement més baix que el que s’estableix a nivell nacional i internacional. Això suposa
una oportunitat per l’intercanvi a gran escala, generant una font directa de benefici (en forma de major edificabilitat o d’ajudes econòmiques) per als clústers que tinguin emissions
per sota del nivell establert. En un primer estadi, el clúster comença l’intercanvi de drets
d’emissió dins de l’incubador, i a mesura que creix, l’intercanvi es realitza a nivell del conjunt de la ciutat o el país. Tal i com mostra la gràfica situada a la part inferior central de la
imatge, com que les directives europees obliguen a una paulatina reducció de les emissions
de carboni al llarg dels anys, l’incubador urbà Carlsberg sempre anirà exigint nivells més
restrictius als seus clústers, de manera que no només servirà per experimentar de manera
econòmicament sostenible amb models urbans d’emissió tendint a zero que es podran anar
implementant a més àrees de la ciutat, sinó que fins i tot generaran benefici amb la venda de
crèdit de carboni en el mercat internacional.
El document de la dreta de la imatge il·lustra el protocol projectual a través de la superposició de quatre capes. A sota de tot es mostra el mapa que identifica els clústers i els potencials
agents implicats en cadascun d’ells, així com els prototips arquitectònics i organitzatius a
implementar. En un segon nivell s’identifica la xarxa de circulacions i moviments. En un
tercer nivell es representa volumètricament l’emplaçament. Finalment, en el nivell superior,
s’il·lustra la gestió dinàmica del projecte a través de la gràfica del valor de cada m2 del sector
en funció de les seves emissions de carboni: com menys emissions, més valor. Aquest valor
no és només un intangible que reflecteix l’excel·lència de cada clúster, sinó que repercuteix
directament en el valor econòmic del m2. A mesura que l’emplaçament Carlsberg es va desenvolupant i canviant en el temps, el valor de cada clúster varia a mesura que s’apliquen
nous prototips per a reduir les emissions de CO2. Aquest és un clar exemple d’un mapa419
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protocol que estableix una retroalimentació contínua amb la realitat. El mapa no fixa un
estat de la realitat sinó que n’organitza el canvi protocolitzant els objectius de projecte i els
sistemes de decisió projectual. El mapa no és tan un document singular, específic i concret,
sinó una pràctica continuada.
El mapa [de Bunschoten] ofereix el tauler de joc per explorar una sèrie de futurs urbans. Jugadors i actors identificats es reuneixen per tractar de resoldre
problemes complexos dins d’una estructura generativa de composició oberta.
Es promouen diverses formes de negociació a mesura que les estratègies de supervivència de cada jugador es desenvolupen i s’entreteixeixen amb els altres,
reaccionant als canvis d’interessos i de situacions. Així, els propis mapes són
estructures en evolució, dibuixats i redibuixats per l’urbanista a fi de permetre
que el joc continuï, generant al mateix temps les condicions necessàries per al
sorgiment d’una urbanitat emprenedora.811
Donat el seu interès per la observació de fenòmens urbans emergents i pel desenvolupament
de noves formes de representació que siguin sensibles a les condicions dinàmiques de la ciutat contemporània, no és d’estranyar l’interès de Bunschoten pels mapes. Això no obstant,
i tal com els projectes exposats demostren, l’interès pel mapa va més enllà de la qüestió de
les tècniques de reconeixement i de representació expandida. Chora també utilitza el mapa
com a format de projecte, aprofitant les condicions cartogràfiques que anteriorment (§Condicions de format cartogràfic)

hem anomenat de ‘format’: ser un document sintètic que agrupa

informacions en codis diferents; ser un document obert que promou narratives múltiples;
ser un document que estableix formats de negociació entre diversos aspectes de la realitat
existent o anticipada; i ser un document en retroalimentació contínua amb la realitat.
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Mosbach/Rahm, Taichung Park (2011)

¤ Fig. 117: Catherine Mosbach, Philippe Rahm Architectes + Ricky Liu Architects & Planners. Mapes climàtics; estudis de confort; sistemes mecànics i orgànics de millora del confort; detall en planta i secció.
Taichung Gateway Park, 2011.
La primera columna per l’esquerra mostra tres mapes climàtics que recullen la informació sobre calor,
humitat i pol·lució al lloc on es proposa el futur Taichung Gateway Park. El codi de color es manté en tota
la imatge, de manera que vermell es refereix a calor, blau a humitat i gris a pol·lució. El mapa de la segona
columna és el resultat de la superposició dels tres mapes precedents, i codifica mitjançant un camp de punts
de densitats variables tota la informació climàtica des dels vectors temperatura, humitat relativa i nivell de
pol·lució. La tercera columna mostra esquemàticament els efectes nocius d’un excés de calor, humitat i pol·
lució sobre el cos humà. La quarta columna recull alguns exemples dels sistemes proposats per millorar el
confort al parc, pal·liant els efectes negatius de calor, humitat i pol·lució. Els sistemes situats a l’esquerra són
mecànics, mentre que els situats a la dreta són orgànics. Finalment, a la cinquena columna es mostra un detall del parc en planta i secció on es pot reconèixer la implementació dels sistemes que afecten les condicions
climàtiques per tal de millorar el confort del parc. A la part superior esquerra, en vermell, els sistemes per
reduir la temperatura; a la part central, en gris, els mecanismes per reduir la pol·lució; i a la dreta, en blau,
aquells que contribueixen a reduir la humitat.

La proposta de Mosbach-Rahm pel Taichung Gateway Park parteix d’una concepció radical
de l’espacialitat, que es pensa més en termes energètics que no pas en termes geomètrics.
Producte de l’esforç creuat entre la visió fenomenològica del paisatge de Catherine Mosbach i la concepció termodinàmica de l’arquitectura de Philippe Rahm, aquesta proposta
es concep i es presenta com un veritable protocol—com un sistema de lectura, negociació i
intervenció sobre el lloc. El projecte és un protocol que llegeix les condicions climàtiques del
lloc i en deriva intervencions específiques que reforcen les qualitats climàtiques registrades
per generar uns espais exteriors confortables i altament apropiables per part dels usuaris.
Es tracta d’un projecte innovador tant en la concepció com en la resolució, que malgrat el
seu agosarament va resultar guanyador, l’any 2012, del prestigiós concurs internacional per
construir el parc central de Taichung, a la illa de Taiwan. El concurs, al qual van presen421
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tar-s’hi arquitectes i paisatgistes com STOSS, West 8, Stan Allen o Andrea Branzi, proposava revitalitzar una àrea de 254 Ha. que incloïa l’antic aeroport Shuinan i els seu entorn
immediat. Segons els plecs del concurs, el seu objectiu principal era la creació d’un entorn
urbà innovador i visionari que servís com a pulmó de la ciutat; es convertís en un eco-parc
utilitzant energies renovables i sistemes de gestió intel·ligent; i contribuís a donar a la ciutat
de Taichung una imatge a nivell internacional.812 A banda del parc pròpiament dit, de 68 Ha.
d’espais lliures, la proposta havia de resoldre la implantació d’una quantitat significativa de
sostre construït tant als límits entre el parc i la ciutat com, en menor mesura, a l’interior del
parc, on es proposen usos púlbics de caràcter cultural, esportiu, de convencions i de lleure.
La proposta de Mosbach-Rahm pretén recuperar l’espai lliure pels habitants de la ciutat
a través de proposar “espais exteriors on s’alleugereixin els extrems del clima natural de
Taichung.” 813 El clima de Taichung és subtropical humit, i se situa al límit del clima tropical
monsònic segons la classificació de Köppen. Es tracta d’un clima calurós (temperatura mitjana de 23,3° C) i molt humit (77,1% HR mitjana i 1750 mm de precipitació anual). A causa
de la concentració urbana i la indústria, l’aire és notablement contaminat. Partint d’aquesta
realitat climàtica, el projecte concep el parc com una intervenció climàtica que permet reduir la temperatura ambient, rebaixar la humitat relativa i pal·liar la contaminació atmosfèrica. La proposta de Mosbach-Rahm utilitza la modificació topogràfica, la vegetació i els
sistemes mecànics, tant passius com actius, per tal de fer possible un gir climàtic local que
generi “atmosferes de benestar [que] els usuaris puguin triar i apropiar-se com millor els
hi sembli.” 814 En certa mesura, el plantejament pel Taichung Gateway Park és una revisió,
tècnicament solvent, del seminal projecte que Yves Klein i Claude Parent van concebre l’any
1961, en el qual es proposava la construcció d’ambients immaterials habitables utilitzant
estrictament aire i foc.815
Més enllà de la rellevància conceptual de la proposta de Mosbach-Rahm, en el sentit de
construir amb energia més que no pas amb matèria, el que és més interessant des del punt
de vista d’aquesta tesi és el fet que els mapes són els protagonistes absoluts de la proposta,
tant per la seva capacitat de registrar, sistematitzar i visibilitzar condicions existents, com
per la seva capacitat d’anticipar realitats. Aquests usos es corresponen amb els dos rols del
mapa, hermenèutic i projectiu. Un cop identificats els tres paràmetres bàsics (temperatura,
humitat relativa i nivell de pol·lució atmosfèrica) que afecten el benestar dels usuaris del
parc, es comença per generar tres mapes que identifiquen les condicions de partida dels tres
paràmetres al lloc. El mapa de calor es basa en els vents de nord-est que entren al centre
de la ciutat i aporten aire fresc al parc. El mapa d’humitat es basa en la influència higrotèr422
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mica de les basses d’acumulació i laminació d’aigües de pluja resultants de la modificació
topogràfica del parc. Finalment, el mapa de pol·lució es defineix per la situació i el tipus de
carreteres perimetrals i transversals al parc, que són la principal font local d’aportació de
pol·luents atmosfèrics i de soroll. Tal i com es pot veure a la primera columna de la imatge,
aquests tres mapes defineixen les condicions inicials de l’emplaçament respecte les quals es
prendran decisions projectuals. Lligat a aquesta operació d’interpretació de la realitat, el
primer pas anticipatori dels mapes és reforçar les condicions climàtiques existents, tal i com
es mostra a la segona columna de la imatge. A les àrees de menys calor a causa del vent fresc
de nord-est identificades al mapa, es proposa reforçar l’ambient fresc a partir de sistemes
que redueixin la temperatura ambient. De manera equivalent, a les àrees més allunyades
de les basses de retenció es reforça l’ambient sec i a les àrees menys afectades per les vies de
trànsit es reforça l’ambient net. Aquí es pot comprovar clarament com una operació cartogràfica que identifica certes condicions del lloc s’utilitza per protocolitzar les intervencions
arquitectòniques concretes.
La superposició dels tres mapes climàtics inicials genera un mapa que és el marc de treball
principal del projecte. En el mapa final es representen els tres gradients de calor, humitat
i pol·lució alhora, de manera que cada punt del parc es pot llegir respecte els tres paràmetres simultàniament. Els diferents gradients superposats revelen múltiples graus de qualitat
ambiental, que van des de les àrees fresques, seques i netes fins a les càlides, humides i pol·
luides. Aquest mapa de gradients serveix per situar els diferents programes del parc, segons
la fórmula function follows climate.816 Les edificacions que cal integrar en el parc se situen
en les àrees ambientalment menys desitjables—allí on la calor, la humitat i la pol·lució són
més altes. Per contra, les zones que presenten millors condicions atmosfèriques es reforcen mitjançant sistemes que generen nínxols ambientals de confort diferenciat, lliurement
apropiables pels usuaris. Els sistemes de millora climàtica proposats “són una extensió contemporània del tradicional mobiliari dels parcs (...) tals com bancs, fonts, quioscos, pèrgoles
o folies. Els anomenem ‘meteorits’, i introdueixen experiències sensorials que defineixen la
textura del parc.” 817
Cadascun d’aquests ‘meteorits’ genera entorn seu un clima més agradable respecte un sol
paràmetre: refresquen, deshumidifiquen o despol·lueixen. El projecte presenta un catàleg
de més de cent sistemes de tipus diferents, tant mecànics com orgànics, alguns dels quals
es mostren a la quarta columna de la imatge: per refrescar, una superfície radiant freda
alimentada per geotèrmia o l’ombra de l’arbre Ficus microcarpa; per deshumidificar, un
condensador d’aire mecànic o la capacitat d’absorció de vapor d’aire de la falguera gegant
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Cyathea spinulosa; per despol·luir, un sistema de cancel·lació de soroll basat en la inversió
de fase del soroll ambient o la fixació de pol·luents atmosfèrics de la palmera Chrysalidocarpus lutescens. Les especificacions concretes del projecte es determinen a partir d’aplicar
solucions o detalls prototípics en el camp definit pel mapa climàtic desitjat. Els mapes desenvolupats pel Taichung Gateway Park són operatius en totes les fases del projecte, des de
la conceptualització fins la comunicació, passant per la resolució
gràfica en el projecte arquitectònic).

(§Àmbits d’operativitat carto-

A nivell del mode d’operativitat que els mapes de la proposta

de Mosbach-Rahm despleguen, ens trobem en un cas clar de mapes-protocol. Els mapes
presentats protocolitzen paràmetres ambientals (calor, humitat i pol·lució) per informar
decisions projectuals basades en la modificació topogràfica del terreny, la localització dels
sistemes de millora ambiental, i el comportament atmosfèrico-energètic del conjunt del
parc. A través dels mapes inicials es revelen condicions existents. El mapa de gradients
ambientals superposats es modula per aconseguir els microclimes desitjats tot reforçant les
condicions existents, i finalment els treballs topogràfics a la litosfera (gradients de porositat,
basses d’acumulació, zones inundables) i la proliferació dels sistemes de millora climàtica
a l’atmosfera (vegetació i sistemes mecànics actius i passius) acaben configurant el paisatge
ambiental del parc. Els mapes-protocol juguen en aquesta proposta un paper clau consistent
en establir una interfície de relació entre condicions climàtiques de partida, topografia, vegetació, mobiliari, programa i condicions climàtiques desitjades.
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Instruments (Operativitat externa i concreta)
Els instruments són el mode que mobilitza una operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic de tipus externa i concreta. Els mapes-instrument són eines que informen decisions de problemes ja acotats des d’altres sistemes de presa de decisió del projecte. Informen
la resolució de la proposta arquitectònica de manera clara i alhora acotada, ajudant a la
determinació específica de certes decisions concretes de projecte. Els mapes-instrument
són eines de resolució específica de qüestions de projecte problematitzades des d’àmbits
no-cartogràfics.

¤ Fig. 118: HPO al carrer Dante, Barcelona. Roger Paez (AiB arquitectes) +
Santi Ibarra (F451 arquitectura), 2005.
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OMA, Ciutat Aeroport de Seul (1995)

¤ Fig. 119: OMA (Rem Koolhaas), planta general de la proposta mostrant superposició de bandes programàtiques, bandes programàtiques, detall de la planta d’estructura urbana. Ciutat Aeroport de Seul (1995).
A l’esquerra de la imatge es mostra el conjunt de la proposta, evidenciant la superposició de bandes programàtiques a través de les quals es concreta la nova ciutat. El document situa la intervenció a cavall de les illes
Yeongjong i Yongyu, amb una part significativa de terreny de reblert guanyat al mar. La ciutat de Seul és visible a llevant de l’emplaçament (nord cap a la dreta). Al centre de la imatge es desenvolupen les vuit bandes
programàtiques que composen el conjunt de la ciutat. Els colors indiquen diferents qualitats del sòl pel que
fa a topografia o pel que fa a tipus (plana natural, plana de reblert antròpic, vessant muntanyós). En negre
es grafia una possibilitat d’ocupació del sòl, en funció de les superposicions de bandes en cada punt. Igualment en negre es mostra l’estructura viària i infraestructural que organitza els fluxos de la nova ciutat i la
relliga amb l’aeroport i Seul. Els esquemes de circulació en planta associats a cada banda mostren el tipus de
relació entre vies i intervies més característic de cada banda. En aquesta relació genèrica, hi ha incorporades
les qualitats del terreny existent a nivell de topografia, així com les necessitats d’infraestructura de serveis
urbans en funció de la densitat d’ús prevista per a cada banda. Els esquemes mostren diferents relacions
entre edificació, viari, espais lliures i topografia, des de la ciutat més densa (franja de Negocis, primera fila a
la columna esquerra) fins a les franges de major porositat (franja Cultural, primera fila a la columna dreta).
La planta a la dreta de la imatge mostra un detall des de la banda de la Universitat Mundial fins a l’extrem
llevant de la proposta mitjançant una planta de fons-figura convencional. La representació escollida permet
destriar en el resultat final les estructures topogràfiques preexistents, així com la barreja d’ordres urbans i
de densitats i tipologies edificatòries. A l’esborrar qualsevol informació sobre el procés projectual i mostrar
el resultat final tal i com es grafia la ciutat de Seul ja existent, es reforça la idea de riquesa urbana que es
pretén aconseguir.

Malgrat que no se’n parli tan sovint com d’altres facetes de la seva obra, la contribució
de Koolhaas en el camp de la cartografia operativa ha estat molt significativa. Ja en el seu
projecte final de carrera a la Architectural Association—la proposta Exodus de 1972—Koolhaas utilitza el mapa com a marc conceptual i com a agent de projecte. En la seva dècada
de màxima fertilitat i influència, OMA ha desenvolupat un nombre important de projectes
que operen a partir del mapa. Sense ànim d’exhaustivitat, convé citar, per ordre cronològic: el Parc de La Villette, l’Exposició Universal de París, la proposta per Bijlmermeer, la
ciutat nova de Melun-Sénart (exposada en detall anterioment §Àmbits d’operativitat cartogràfica
en el projecte arquitectònic), el complex Congrexpo Euralille, el centre de congressos d’Agadir, la

proposta per La Défense, o l’estudi estratègic Point City-South City. A més de Melun-Sénart
428

Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic

i l’aeroport de Seul, el projecte per l’anell urbà de Minato Mirai a Yokohama mereix una
menció explícita pel que fa al seu desplegament d’una operativitat cartogràfica basada en
la capacitat dels mapes per construir escenaris de desenvolupament flexible.818 Sense entrar
en un detall que aquí no pertoca, cal destacar que a la proposta per Yokohama s’explora la
possibilitat de treballar cartogràficament amb el creuament dels vectors programàtic i temporal per tal de “generar la major densitat possible amb la mínima permanència possible.”
819

Més recentment, malgrat l’estancament de la capacitat de Koolhaas per marcar el tem-

po de l’avantguarda arquitectònica, cal destacar alguns projectes que continuen la recerca
de les potencialitats operatives del mapa en el projecte arquitectònic, com per exemple: el
McCormick Tribune Campus de l’IIT, el centre de congressos de Còrdova, el projecte per
l’Hermitage de Sant Petersburg o els estudis Deltametropol i Zeekracht.820
La Ciutat Aeroport de Seul, presentada per OMA al concurs internacional convocat el 1995,
és un projecte que utilitza de manera instrumental les capacitats operatives dels mapes. Ens
trobem davant d’un cas clar de mapes-instrument, en tant que el mapes es construeixen per
tal d’informar decisions projectuals concretes, com per exemple l’extensió i situació relativa
dels teixits programàtics que composen la ciutat híbrida. Al projecte de Seul, més enllà de
llegir certes condicions de l’entorn físic, els mapes són agents actius en la presa de decisions
arquitectòniques: són instruments desenvolupats conscientment per tal d’ajudar a ajustar
decisions estratègiques preses en d’altres àmbits i a través d’altres sistemes de projectació.
La pregunta inicial de Koolhaas per la Ciutat Aeroport de Seul és sobre la possibilitat de
pensar una ciutat radicalment nova. En alguns llocs de l’Àsia, sembla possible reinventar
la condició urbana partint de zero. En un terreny natural i sense estructura urbana prèvia,
com es pot projectar una ciutat complexa, rica i bella, sense mobilitzar el temps tradicional?
Podem, avui en dia, aconseguir riquesa urbana en poc temps? Partint del repte de generar
complexitat urbana ex novo, els mapes mobilitzen la realitat tant orogràfica (existent) com
programàtica (anticipada) per tal de concretar una solució possible al repte plantejat. Els
mapes de Seul tenen una operativitat instrumental, són eines per prendre decisions específiques que facin realitat l’aposta projectual inicial: “el que la idea de la ciutat necessita ara és
un nou començament.” 821 Els mapes-instrument de Seul són documents tàctics que resolen
en concret les estratègies generals del projecte822 i aconsegueixen “re-crear l’optimisme i la
convicció sobre la creació de noves ciutats, així com proporcionar un mecanisme que fomenti la hibridesa i la complexitat dins de la ciutat contemporània.” 823
L’emplaçament escollit pel nou aeroport de Seul són les illes de Yeongjong i Yongyu. Aquestes illes formen part d’un arxipèlag situat a poca distància del nucli urbà, de manera que la
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connexió infraestructural amb la ciutat sigui relativament simple i l’aeroport pugui desenvolupar-se plenament sense traves de cap tipus entre les illes naturals i el terreny guanyat al
mar que les uneix artificialment. Koolhaas planteja aprofitar l’esforç infraestructural necessari per a construir un aeroport per tal de construir també una nova ciutat: una ciutat radicalment moderna que aprofiti les sinergies amb l’aeroport i ajudi a resoldre els problemes de
Seul “allotjant part de la seva congestió en un lloc especialment dissenyat per a explotar-la.”
824

La proposta d’OMA per la Ciutat Aeroport de Seul busca una condició híbrida entre

allò natural i allò artificial, permetent generar “una nova combinació de bellesa i eficiència.
La Ciutat-Aeroport és un diàleg entre aquestes dues condicions [el natural i l’artificial], en
el qual una sèrie d’incidents—les illes, el mar, però també el so i els perfils dels avions—
s’utilitzen per enriquir un diagrama urbà d’extrema eficiència.” 825 En primer terme els
usos urbans proposats s’estudien i s’agrupen en bandes programàtiques; en segon lloc, es
reconeixen les condicions existents de l’emplaçament i s’utilitzen per deformar i modular
les bandes programàtiques genèriques de manera que “l’universal esdevé específic.” 826
El projecte de Koolhaas utilitza els mapes per a fer específic el diagrama genèric de ciutat
contemporània eficient: en últim terme, fa entrar el diagrama en fricció amb la realitat a
través del mapa.
Les bandes programàtiques inicials són deformades a l’entrar en fricció amb condicions
existents tals com la topografia, les ribes, la orientació o la distància respecte les pistes.
D’altra banda es busca superposar bandes per tal que els programes no estiguin zonificats
de manera taxativa sinó que es generin àrees de negociació entre diversos programes que
contribueixin a enriquir la ciutat. Els mapes a través dels quals es desenvolupa i es presenta
el projecte serveixen per concretar amb precisió una distribució d’usos i una formalització
infraestructural basada en circulacions i densitats. Un total de vuit bandes parcialment sobreposades configuren la nova ciutat associada a l’aeroport. Seguint l’ordre de la imatge, de
dalt a baix i d’esquerra a dreta, la primera banda és la franja de Negocis, que se situa al llarg
de l’autopista principal que uneix l’aeroport amb el centre de Seul. Es tracta d’una franja
que no determina tipologies edificatòries sinó programàtiques, buscant atreure una alta
densitat d’activitat terciària de nivell internacional gràcies a la proximitat amb l’aeroport.
La franja Residencial ressegueix i accentua dos elements paisatgístics que presenten unes
qualitats desitjables per a viure-hi: el cim de la muntanya de la illa de Yeongjong, i el front
marítim guanyat al mar, amb vistes sobre Seul. L’escala urbana i la morfologia dels carrers
estan determinades per les topografies variants (pendent a la muntanya, pla al front marítim) així com per les franges amb les quals es superposa—edificis plurifamiliars de mitjana
densitat al front marítim que se superposa amb les franges de recerca i tecnologia, i habitat430
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ges unifamiliars i embaixades al vessant sud de la muntanya que se superposa amb la franja
internacional. La franja d’Alta Tecnologia ocupa els límits de la nova ciutat en terrenys
guanyats al mar. Al sud del front marítim es proposen plataformes d’alta tecnologia de
finançament privat que es desenvolupen amb relativa independència de la ciutat. La franja
de Recerca i Desenvolupament envolta tota la ciutat en un circuit continu que potenciï la
reinvenció permanent. La franja Cultural organitza la major part dels espais oberts al cor
de la ciutat, generant un parc central que equilibra l’alta densitat de les franges contigües.
La posició específica d’aquesta franja es va determinar mitjançant la inserció estratègica
d’espais culturals en relació a les zones més denses de programa, així com per aconseguir
un connector paisatgístic entre la plana i la cara llevant de la muntanya. La franja Internacional ocupa la banda nord del conjunt, i es relliga directament amb l’aeroport per acollir
les funcions específicament internacionals com ara organitzacions internacionals, edificis
de Nacions Unides, ambaixades, escoles o centres culturals estrangers. La franja Medioambiental ocupa un fragment de la zona central incloent els dos turons occidentals de la illa
de Yeongjong. Aquesta franja promou la proliferació d’empreses i organitzacions basades
en el sector ambiental, i es planteja com una sèrie de barris-pilot per experimentar en edificació sostenible en condicions topogràfiques i d’orientació molt diferenciades. Finalment,
la franja de la Universitat Mundial ocupa una franja rectangular que creua el conjunt de la
illa de nord a sud. Cada franja amb la que se sobreposa qualifica el programa universitari
de manera específica—el campus científic se situa al creuament amb la franja de Recerca i
Desenvolupament, mentre que ciències polítiques i filologies a la franja Internacional.
Utilitzant instrumentalment una sèrie de mapes, el projecte de la Ciutat Aeroport de Seul
aconsegueix construir una ciutat híbrida i complexa, clara i eficient i alhora matisada i
rica. Els mapes s’utilitzen per registrar condicions geogràfiques i infraestructurals existents, per determinar condicions òptimes per a cada franja programàtica, per comprovar
les superfícies relatives de cada programa específic i gestionar-ne la interrelació, i finalment
per informar en concret moltes de les decisions arquitectòniques que acaben conformant la
proposta. La riquesa urbana ex novo que es buscava s’aconsegueix a partir d’un procés de
retroalimentació entre un diagrama urbà genèric i una realitat geogràfica, infraestructural
i programàtica concreta mobilitzada instrumentalment per una sèrie de mapes.
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FOA, Downsview Park (2000)

¤ Fig. 120: FOA (Alejandro Zaera-Farshid Moussavi). Generació de la geometria dels talusos; tipus de
sòls; diagrames de circuits; planta (detall part central del parc); detalls en planta i seccions esquemàtiques.
Downsview Park, Toronto (2000).
A la primera columna per l’esquerra de la imatge es mostra el procés de generació de la geometria dels talussos que conformen el parc: talussos en direcció nord-sud de protecció contra el vent de ponent; discontinuïtats per retenció d’aigües pluvials; ajust dels talussos per acollir camps d’activitats esportives. La segona
columna mostra un mapa que indica els tipus de sòl existents i proposats en funció de l’orientació, la topografia i la influència del vent sec dominant de ponent. La tercera columna mostra tres diagrames, pendents,
distàncies i diferenciació de circuits respectivament. La quarta columna mostra una planta de la proposta
en la seva zona central i de màxima activitat. Aquest és el document gràfic que posa en relació operativa tots
els nivells del projecte: talussos, planes d’activitat programada (camps i pistes esportives), planes d’activitat
no programada (àrees tramades), àrees inundables de retenció de pluvials, pendents, distàncies, construccions, vegetació, usos, camins i trajectòries. Finalment la cinquena columna mostra, a dalt, cinc detalls de la
planta anterior, i a sota, les seccions esquemàtiques dels moviments de terres per tal de protegir-se del vent
i del soroll, així com per retenir aigües d’escorrentia superficial en casos de tempesta.

Foreign Office Architects va desenvolupar, a principi del s. XXI, una sèrie de projectes que
treballen amb la idea de construir ecologies artificials per la organització del territori, el
paisatge i l’arquitectura. Es tracta de paisatges sintètics que exploren la fusió contemporània de naturalesa i artifici, assumint el valor de la complexitat com a manera de generar
entorns rics i promoure l’apropiació de l’espai per part dels habitants urbans. La descripció
de la organització material de la realitat territorial, infraestructural i logística es converteix
en un element important en aquest procés projectual, que busca entendre certes potencialitats emergents per fer-les proliferar a través del projecte arquitectònic. Dins d’aquesta
estratègia, els mapes operatius formen part integrant de l’utillatge instrumental que FOA
mobilitza. En aquesta línia de recerca, a més a més de la proposta pel concurs de Downs432
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view Park que presentem, cal destacar el Parque de La Gavia de Madrid i el South Bank
Centre de Londres. Altres projectes, com l’estació d’alta velocitat de Pusan, el Parc dels Auditoris de Barcelona, o el moll de Santa Cruz de Tenerife, exploren aquest mode d’operativitat cartogràfica instrumental a un nivell més edificatori, utilitzant mapes per a concretar
formalment diagrames de circulacions o d’ocupacions de l’espai.827
El Downsview Park de Toronto va ser un concurs plantejat en termes molt ambiciosos que
va esdevenir un referent en la reflexió sobre nous modes d’urbanitat contemporanis.828 El
parc s’havia de construir en una base militar abandonada, envoltada d’edificació unifamiliar de baixa densitat en el suburbi North York de Toronto. L’ objectiu principal segons les
bases del concurs era promoure “propostes innovadores de projecte que responguin a la
història social i natural del lloc, tot i desenvolupant el seu potencial com un nou paisatge—
un paisatge capaç de sostenir noves ecologies i una sèrie d’usos públics i esdeveniments que
evolucionin amb el temps.” 829 Els projectes havien de proposar no només la configuració
del parc sinó també els programes que aquest podria acollir, de manera que el concepte
de noves ecologies híbrides capaces d’estructurar “la transformació del lloc sense que deixi d’estar obert al canvi i al creixement al llarg del temps” era a l’arrel de la demanda del
concurs.830 La principal qüestió de fons que les propostes debatien era la nova relació entre
natura i artifici, que ja no podia articular-se en termes d’oposició. Aquest marc general de
debat queda clarament expressat en la visió del govern canadenc de convertir Downsview
en “el primer Parc Nacional Urbà del Canadà,” un neologisme que apel·la simultàniament a
la idea de ciutat i de reserva natural.831 Els finalistes del concurs va ser equips d’arquitectes
de gran prestigi, entre els quals cal destacar Bernard Tschumi, Rem Koolhaas/Bruce Mau,
James Corner/Stan Allen, i la proposta de FOA que ara presentem.
La proposta de FOA parteix de la fusió contemporània entre naturalesa i artifici: “Avui més
que mai, el natural i l’artificial es fonen literalment entre si. [...] La distinció entre natura i
artifici ha quedat obsoleta per descriure i intervenir en l’entorn del s. XXI.” 832 L’emplaçament del Downsview Park, a causa de la presència de les instal·lacions militars obsoletes
com l’aeròdrom, i de la seva condició de límit amb el teixit suburbà de Toronto així com
amb l’espai natural de les lleres del Black Creek a ponent i del riu West Don a llevant, es presenta com una oportunitat excel·lent per “explorar i explotar el potencial de les ecologies artificials emergents en l’organització del territori, el paisatge i l’arquitectura.” 833 La proposta
de FOA busca en primer lloc entendre i descriure les energies i els processos que tenen lloc
al parc i al seu entorn immediat, identificant les tendències i propensions de l’emplaçament
concret. Un cop modelat el comportament topogràfic i social del lloc i revelades les seves
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lògiques internes (escorrenties, protecció de vent dominant, veïnatges urbans, relacions entre barris a través del parc, etc.) es procedeix a intervenir en la seva configuració per tal de
fer emergir el que anomenen un “paisatge sintètic” que actualitza les potencialitats latents
en l’emplaçament i formalitza de manera concreta una “organització material del nostre
temps”.
[El projecte de Downsview Park] ha de ser capaç de sintetitzar i formalitzar la
potencial organització material del nostre temps per donar consistència material a les energies i als processos que tenen lloc al parc i generar un nou paisatge
sintètic mitjançant la comprensió i la integració rigorosa dels seus sistemes [...]
ecològics, històrics, culturals i socials.834
Tenint en compte la situació suburbana del parc, FOA planteja que per tenir un perfil internacional cal que desenvolupi un doble rol: a més de ser una zona recreativa local, el parc
ha d’esdevenir un referent global—dels esports extrems, segons la hipòtesi de FOA. Així
doncs, la proposta és convertir Downsview en un entorn complex i ric, apropiable de múltiples maneres. Es busca entendre la complexitat de manera contemporània, allunyant-se tant
de la idea d’una espacialitat neutra com del recurs a la contradicció com a formes de generar
una complexitat espacial que promogui la lliure apropiació de l’entorn construït, intentant
en canvi “crear complexitat a través de la consistència i generar organització a través d’una
addició mediatitzada i integrada de disposicions rigoroses.” 835 La tria del contingut temàtic del parc respon a aquesta voluntat: els esports extrems, gràcies a la relació intensa que
estableixen amb les condicions visuals, topogràfiques i materials del paisatge són una bona
excusa per “crear paisatges complexos i diferenciats amb programes molt específics.” 836 Per
aconseguir aquest paisatge complex i diferenciat, el motor generador és una reorganització
topogràfica del terreny del parc capaç d’incorporar en un marc consistent tots els processos
programàtics (zones recreatives locals, xarxa de circuits d’esports extrems) i els processos
ecològics (generació de zones vegetades protegides del vent sec i de boscos de ribera als terrenys de retenció d’aigües pluvials) que conformen el parc. La proposta concreta de FOA es
resumeix en dues estructures organitzatives: en primer lloc una modificació topogràfica del
solar mitjançant una pauta d’estries en direcció nord-sud; i en segon lloc la generació d’ un
sistema de circuits funcionals que permet caminar, córrer, anar en bici, fer BTT o practicar
esquí de fons.
Els paisatges de la proposta de FOA pel Downsview Park es formalitzen a través de mapesinstrument que registren determinades condicions del lloc i són sotmesos a processos de
transformació iterativa buscant la optimització d’un comportament concret, per exemple la
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protecció contra el vent sec de ponent, la retenció d’aigües pluvials, o la generació d’una sèrie de circuits esportius continus. Es tracta doncs de paisatges emergents, estructures territorials i urbanes que apareixen a través de llargues seqüències de processos iteratius, enlloc
de ser el producte de decisions compositives convencionals. En la proposta per Downsview Park, els comportaments desitjats (expressats diagramàticament) es concreten a través
d’operacions cartogràfiques, com es pot comprovar en la sèrie de mapes que mostra la generació de la geometria dels talussos a la part esquerra de la imatge. Els talussos que formen
l’estructura principal del parc es plantegen inicialment en sentit nord-sud, a partir del reconeixement de l’estructura geològica de l’entorn—una plana glacial amb pendents dominants llevant-ponent. Tanmateix, la pauta estriada nord-sud té el doble sentit de protegir el
parc dels vents secs i dominants de ponent, així com de contenir el terreny i facilitar la generació d’àrees planes on situar camps d’esport i altres activitats que necessiten superfícies
horitzontals. El diagrama genèric inicial de talussos per protecció del vent es va precisant
a través d’ajustos iteratius i successius que modulen el comportament dels talussos en funció de la recollida i laminació d’aigües pluvials i de la generació de superfícies horitzontals
d’activitat. En aquest cas, els mapes contribueixen molt significativament a la formalització
concreta de la manipulació topogràfica que és l’arrel de la proposta.
Tal i com es pot veure al mapa de la segona columna de la imatge, un cop definida la manipulació topogràfica bàsica del parc respecte els tres aspectes performatius descrits, aquesta
és objecte de més ajustos i modulacions a partir del tipus de sòl, grau d’humitat o vegetació
que acollirà. Els diagrames de la tercera columna de la imatge mostren com la topografia
proposada es llegeix a partir dels paràmetres que afecten les demandes programàtiques,
en el nostre cas la generació d’una xarxa de circuits. Així, el primer diagrama llegeix la
topografia respecte els pendents i el segon respecte les distàncies. El tercer diagrama té
en compte la informació obtinguda dels dos diagrames anteriors per proposar una xarxa
de circuits per caminar, córrer, anar en bici, i practicar BTT o esquí de fons. Cada decisió
topogràfica i material té múltiples implicacions a nivell programàtic, de tipus de vegetació,
d’estructura de circulació, etc. La cinquena columna de la imatge mostra detalls en planta
d’algunes zones on es produeixen creuaments de circuits de diferent velocitat, pendent, i
condició material, i es negocien els punts de fricció. La cinquena columna també mostra
les seccions tipus que regulen la modificació topogràfica del solar tot gestionant el sistema
de retenció d’aigües pluvials i la protecció contra el soroll del tren i el vent sec de ponent.
Finalment, la quarta columna mostra una planta de la proposta en la seva zona central i de
màxima complexitat. Aquest document gràfic, a cavall entre una planta i un mapa, posa
en relació operativa tots els sistemes del projecte. En aquest document, talussos, planes
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d’activitat programada (camps i pistes esportives), planes d’activitat no programada (àrees
tramades), àrees inundables de retenció de pluvials, pendents, distàncies, construccions, vegetació, usos, camins i trajectòries entren en relació mútua, de manera que es fa impossible
distingir discretament entre els diferents subsistemes del parc: Downsview és una sèrie de
sistemes integrats orgànicament que gràcies a l’ús operatiu dels mapes en el procés de decisió projectual, generen una proposta cohesiva a través de lògiques de consistència geomètrica, material i performativa enlloc de fer-ho a través de lògiques d’unitarietat compositiva.
En la proposta de FOA pel Downsview Park, igual que en d’altres projectes ja referits més
amunt, els mapes serveixen d’instrument de formalització del projecte, tant pel que fa a
l’articulació topològica del sòl, com pel que fa a la geometria, la materialitat i la programació dels espais resultants. Es tracta de mapes-instrument que s’utilitzen per a determinar,
tàcticament i amb un major grau de precisió, estratègies preses des d’altres nivells de decisió
projectual: “La geometria precisa dels circuits i pendents sorgeix de la negociació entre el
traçat del circuit i els camps d’activitat, el sistema de desguàs/retenció, el sistema vegetal, la
pauta de vents, la trajectòria del sol i la disposició existent en el terreny.” 837
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James Corner Field Operations, Fresh Kills (2001)

¤ Fig. 121: James Corner Field Operations. Capes de sistemes existents i proposats; mapa/planta general;
processos desenvolupats al llarg del temps; planta de detall de l’àrea central. Fresh Kills Park, 2001-2006.
El document de l’esquerra mostra és una sèrie de deu capes d’informació sobreposades. Les set capes inferiors mostren diferents condicions de partida prèvies a l’inici del procés de projecte. Les tres capes superiors,
identificades en negreta, són les propostes fetes a partir del reconeixement de les condicions inicials. De
baix a dalt les capes indiquen: 1, zones humides abans de 1948, any en el qual es van començar a abocar
deixalles al Fresh Kills; 2, 150 milions de tones de deixalles; 3, sistema de contenció i recollida del lixiviat;
4, xarxa d’extracció de gas; 5, capes impermeables; 6, canals, basses d’aigua i carreteres; 7, tipus de sòl i de
vegetació. Fins aquí les capes existents abans del projecte. Les tres darreres capes mostren els nous sistemes
proposats: 8, nous hàbitats; 9, nous recorreguts; i 10, nous programes. El document central és el mapa/planta general que s’utilitza com a tauler de joc instrumental per a les negociacions entre tots els agents implicats
al projecte. A la part superior dreta, un document que mostra el desenvolupament en el temps del parc, des
de l’estat inicial fins la consecució d’una matriu natural rica i ecològicament robusta. El document de la
part inferior dreta és del Draft Master Plan del 2006 redactat pel mateix equip d’arquitectes, paisatgistes i
urbanistes, després de cinc anys de procés de negociació i disseny, i després de la incorporació de molts altres agents en el procés de projecte. Mostra el desenvolupament en detall de la àrea anomenada “The Point”,
situada a la zona central del parc i que acull la màxima programació i nivell d’intervenció.

James Corner ha estat un personatge significatiu en la reivindicació de la operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic, amb tres contribucions acadèmiques especialment
rellevants en aquest camp: el llibre Taking Measures Across the American Landscape de
1996, i els articles “The Agency of Mapping: Speculation, Critique and Invention” i “Eidetic
Operations and New Landscapes” ambdós de 1999.838 Seguint el seu interès en les lògiques
operatives, el treball tant professional com acadèmic de Corner s’ha centrat, d’ençà 1999,
en explorar els paisatges com a processos integrats entre natura i cultura. Conceptualment
això implica entendre els paisatges com a sistemes performatius, enlloc de representacions
escenogràfiques. L’aproximació al paisatge de Corner aprofundeix en la concepció de J.B.
Jackson, que defensa el paisatge com el procés de transformació de l’entorn per part de
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l’home (i els seus resultats sempre canviants), emfatitzant el caràcter actiu, sistèmic i organitzatiu del paisatge en detriment d’una visió passiva del paisatge com a imatge. Jacskon
proposa una nova definició de paisatge que en ressalta el caràcter de medi relacional: “una
composició d’espais creats o modificats per l’home que serveixi com a infraestructura o
teló de fons de la nostra existència col·lectiva.” 839 Corner també entén, seguint a Reyner
Banham, que l’arquitectura“no representa simplement les coses sinó que opera al nivell
de la pròpia organització. És a dir, l’arquitectura no representa ni és una imatge de l’ordre,
sinó que serveix com un model per a l’ordre.” 840 Aquestes aproximacions a l’arquitectura
i el paisatge tenen implicacions metodològiques significatives, ja que reclamen eines, tant
conceptuals com instrumentals, capaces de treballar des de la operativitat enlloc de fer-ho
des de la representativitat. Entendre els paisatges com a processos integrats entre natura i
cultura implica la defensa d’un model de projecte paisatgístic, urbanístic i arquitectònic que
fuig de sistemes representatius passius i busca una instrumentalitat activa.
Cal entendre el ‘projecte’ menys en termes de composició formal o estilística
i més en termes d’allò que les seves geometries i formes instiguen i engendren
[...], la seva aparença física és el resultat dels processos que suporta. [La proposta
per Fresh Kills] reinventa la forma i el projecte de manera que els allunya de la
representació passiva i els acosta a una instrumentalitat activa.841
El projecte entès com a agent actiu i instrumental en la transformació de l’entorn exigeix, en
primer lloc, sistemes de representació activa que incorporin qualitats processuals i de gestió
del temps, com ara mapes, diagrames, guions o escenaris (§El mapa com a sistema de mediació). La
creativitat projectual es vol “guiada més pel temps i el procés que per l’espai i la forma.” 842 A
més a més de poder projectar a partir de processos temporals, cal, en segon lloc, que el projecte sigui capaç de convertir-se en la “taula de negociació” on interessos divergents i coneixements especialitzats puguin resoldre les aparents contradiccions entre punts de vista, així com
la parcialitat de les diferents percepcions sobre l’objecte de projecte.843 El projecte, des d’aquest
punt de vista, es converteix primordialment en el sistema operatiu que estructura de manera
laxa les diferents veus que participen en la definició d’una transformació concreta de la realitat. Altres casos que hem estudiat també entenen el projecte com un sistema operatiu, però ha
fan com a protocolització de la realitat per ajudar a acotar de manera laxa temes de projecte i
qüestions que el projecte adreçarà a nivell de disseny. La operativitat cartogràfica dels mapes
del projecte de Fresh Kills, en canvi, és de tipus intrumental, ja que està orientada a resoldre
de manera específica determinacions (topogràfiques, materials, biològiques) del projecte.

438

Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic

Aquest tipus de projecte necessita d’un format que Corner va batejar com a flatbed, és a dir,
l’espai operatiu de la taula de negociació que permet un punt de vista de conjunt (overview)
i promou el projecte arquitectònic com a articulació dialògica de múltiples veus.844 No és
pas casual que el concepte de ‘flatbed’ s’aproximi molt al del ‘pla de consistència’ del mapa,
és a dir l’espai on qualsevol element entra en joc amb la resta i, el que és més important,
l’entrada (o la sortida) de qualsevol element provoca una reorganització del conjunt, ja que
en el pla cartogràfic tot entra en relació amb tot—o per expressar-ho en termes deleuzians,
no admet dimensions suplementàries.845
Els documents de Fresh Kills presentats estan plantejats explícitament per respondre instrumentalment al doble interès de Corner expressat a través del concepte de flatbed: el projecte com a procés, i el projecte com a diàleg:
Les plantacions, els canals, els camins, les instal·lacions i les estructures faciliten
l’inici d’un procés a llarg termini de successió i colonització. El marc inicial [...]
està evolucionant contínuament cap a una matriu de possibilitats auto-sostenible, en procés de canvi a nivell local a mesura que es redefineixen les necessitats,
però mantenint en tot moment una identitat global robusta i un rendiment ecològic d’alt nivell. 846
Per a un projecte tan gran i complicat com Fresh Kills, la presa de decisions basada en el consens informat entre els representants primaris és fonamental. El
Draft Master Plan representa una fita pel que fa a la descripció d’una visió i un
marc, i servirà de base per a noves revisions, discussions i presa de decisions.847
Fresh Kills és un dels abocadors controlats de deixalles més grans de la Terra, i entre 1948
i 2002 va acollir la major part de residus de la ciutat de Nova York, incloent les restes de
l’atemptat de l’onze de setembre de 2001. Es tracta d’una gran superfície de terreny de 936
Ha., situat a l’extrem occidental de Staten Island. Actualment està caracteritzat pels aiguamolls originals i per quatre turons de deixalles, l’alçada dels quals arriba fins a més de 60
m: “visible des de la Lluna, amb piles de residus de la mida de muntanyes, Fresh Kills és la
massa de terra més complexa que els éssers humans han intentat manipular.” 848 La proposta
guanyadora del concurs realitzat l’any 2001 fou la de Field Operations, amb un equip de
disseny pluridisciplinar encapçalat per James Corner i format per dotze companyies especialistes en diferents àmbits del projecte. Field Operations va plantejar la construcció d’una
matriu verda de recuperació tant ecològica com social que es desenvolupa en el temps. La
idea motriu és d’invertir el patró habitual d’urbanització en taca d’oli i aplicar la lògica del
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sprawl als espais naturals de la illa: “Staten Island pot assumir la seva nova identitat com un
‘sprawl natural’ expansiu [...] La reserva de Fresh Kills, catalitzador d’aquesta nova identitat, formarà una matriu verda expansiva d’ [...] ecosistemes recentment interconnectats.” 849
La proposta de Corner es desenvolupa entorn del concepte de lifescape, un neologisme que
podem traduir per ‘paisatge vital’ i que pretén recalcar la concepció del paisatge com a sistema viu més que com a imatge visual, i alhora reconèixer la potencial qualitat paisatgística
d’entorns humanitzats que sovint passem per alt, com per exemple paisatges industrials o
urbans: “Lifescape tracta sobre el cultiu dinàmic de noves ecologies a Fresh Kills [...] i sobre
les noves formes d’interacció entre les persones, la natura, la tecnologia i el pas del temps.”
850

El projecte de Fresh Kills apel·la alhora a sistemes naturals i artificials, proposant una

ecologia dissenyada fent servir elements i processos tant naturals com culturals.
La naturalesa, tradicionalment concebuda com quelcom separat de l’esfera cultural, ara pot integrar-se completament en el paisatge construït per l’home. El
resultat és una natura sintètica, integradora, alhora salvatge i conreada, desconcertant i refinada. La natura ja no és la imatge que observem, allí a fora, sinó el
camp que habitem i al qual pertanyem, un paisatge vital actiu (an active lifescape).851
Aquest nou tipus de paisatge sintètic s’efectua a través del projecte, un projecte que és informat a molts nivells, tant polítics, com tècnics o socials. La proposta de Corner per Fresh
Kills tracta de construir efectivament, a través del projecte, un paisatge viu que incorpori
dinàmiques tan biològiques com socials. Corner s’inspira en el funcionament intern dels
sistemes ecològics, que assoleixen equilibris dinàmics a partir de gestionar relacions complexes entre els seus elements, per tal de construir un projecte que sigui una realitat efectiva,
un agent autopoiètic—és a dir, capaç de reproduir-se i mantenir-se per si sol.
El lifescape [de Fresh Kills] es fa ‘cultural’ en la mesura que s’efectua en la seva
totalitat a través de l’agència humana—a través del projecte. Lifescape és una
estratègia de projecte que reconeix la humanitat com un sistema simbiòtic en
evolució, globalment interconnectat, i tecnològicament millorat. [...] És [un projecte] totalment integrador. Lifescape no és una metàfora o una representació—
és una realitat en funcionament, un agent autopoiètic.852
Però els sistemes de projecte als quals Corner es refereix, no poden ser els habituals processos de decisió per imposició top-down i destinats a aconseguir un resultat conegut d’entrada. Cal tenir en compte la complexitat del problema, que no és resoluble des d’una posició
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única d’autoritat ni des d’un sol àmbit de coneixement, ja que ha de respondre a aspectes
ambientals, de gestió de residus, de transport, de programació temporal, de recuperació
ecològica, de logística, d’incorporació de nous usos, d’implicació ciutadana, de millora social o de revalorització estètica. També cal tenir en compte la gran quantitat de veus que
han d’articular-se de manera cohesiva per permetre dur a terme una operació d’aquesta
complexitat. En la redacció del Draft Master Plan del 2006 hi va haver més de 120 responsables implicats directament, de 12 equips de disseny i 10 institucions com a interlocutors
públics.
Per aconseguir construir “una realitat en funcionament”, un sistema que funcioni i evolucioni per si sol, cal ajustar els objectius, els mètodes i l’instrumental de projecte. Els objectius
han de ser més oberts, han d’apuntar en certa direcció sense forçar resultats determinats i
tancats. Els mètodes han d’establir relacions de retroalimentació entre realitat i projecte, i
no pas simplement implementar tècnicament una transformació de la realitat predetreminada per decisions projectuals autònomes. L’instrumental ha de permetre que un grup pluridisciplinar pugui treballar amb rigor i precisió, sense determinar un resultat d’entrada.
En aquest punt es fa evident la rellevància dels mapes-instruments. La instrumentalitat dels
mapes de Corner pel projecte de Fresh Kills respon a dos nivells diferenciats: d’una banda
llegir la realitat per acotar aquells aspectes que siguin instrumentals a l’hora de proposar
una transformació realista i pragmàtica de la realitat inicial; i d’altra banda generar un
tauler de joc instrumental que es converteixi en un marc de negociació i presa de decisió a
moltes bandes.853
El mapa de capes presentat a l’esquerra mostra clarament el primer tipus d’ús instrumental
de la cartografia. A partir de llegir set capes d’informació sobre les condicions de partida
del lloc on s’intervé, la proposta arquitectònica consisteix en reaccionar respecte aquest estat inicial de la realitat per tal de transformar-lo. El projecte és hàbil en llegir aquells aspectes de l’entorn de Fresh Kills que es convertiran en els àmbits de decisió principals: extensió
de les àrees humides, gestió de les deixalles (lixiviats, gas), i elements lineals de distribució
(aigua, moviment). El procés projectual passa per llegir amb cura les condicions inicials i
derivar oportunísticament la situació dels elements físics de la proposta—com per exemple
les bandes d’arbres paral·leles als canals de drenatge existents que fixen les bases de les topografies de deixalles i generen corredors tant ecològics com programàtics: “Proposem [...]
maximitzar les oportunitats d’accés i moviment—moviment de llavors i de biota, així com
de persones i activitats.” 854
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El document central és un mapa-tauler de joc instrumental, que els autors bategen com
a ‘plànol de situació del paisatge vital’ (the lifescape site plan).855 Es tracta d’un document
gràfic que funciona com el marc bàsic on totes les decisions es comproven i es posen en
relació les unes amb les altres. Més que un plànol de situació convencional, es tracta d’un
mapa-instrument. Aquest mapa garanteix que les aproximacions al projecte realitzades des
d’especialitats diferents entrin en relació amb la resta, ja que el format del mapa constitueix
una matriu de múltiples entrades que pot ser accedida des de qualsevol d’elles. La proposta
grafiada en aquest document ”està dissenyada per a ser flexible i adaptable. [...] La nostra
proposta mostra un escenari possible—se’n poden generar d’altres utilitzant el mateix marc
paisatgístic.” 856 De manera semblant a com operen els mapes militars en els camps de batalla, o més contemporàniament a les situation rooms, el lifescape site plan és el lloc comú on
les decisions de tots els agents involucrats en el procés de projecte es troben i han de coexistir. La coexistència de diferents discursos en un format cohesiu com és el d’aquest mapa,
les obliga a entrar en fricció les unes amb les altres, i a negociar qualsevol decisió tenint en
compte el conjunt de veus i de tècniques implicades.
En el primer cas, el mapa és doncs un mapa-instrument perquè acota decisions projectuals
concretes a partir d’un reconeixement de la realitat efectuat pel mapa. El projecte optimitza, realinea, modifica, i modula aspectes de l’entorn reconeguts a partir d’una cartografia
instrumental. En el segon cas, en canvi, és un mapa-instrument perquè el propi format
cartogràfic esdevé l’espai cohesiu on els múltiples agents involucrats en el projecte negocien i resolen les diferències: el mapa es converteix en un format cohesiu, instrumentalment
necessari per a permetre gestionar la pluridisciplinarietat del agents de projecte tot i assegurant la concreció que farà implementable el projecte de manera realista i pragmàtica.
Lifescape és una estratègia de disseny per actualitzar el potencial de les zones
verdes públiques del lloc de maneres realistes i intel·ligents. L’estratègia de projecte proposa una sèrie d’etapes flexibles i graduals per garantir un equilibri
eficaç entre, d’una banda, el tancament de l’abocador actualment en curs i els
processos de gestió de l’obra, i d’altra banda, la transformació de l’emplaçament
en un nou parc públic.857
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SANAA, Ciudad del Flamenco (2003)

¤ Fig. 122: SANAA (Kazuyo Sejima-Ryue Nishizawa). Xarxa d’espais públics al centre històric; planta general; maqueta. Ciudad del Flamenco, Jerez de la Frontera, 2003.
El mapa de l’esquerra mostra el centre històric de Jerez de la Frontera, destacant els equipaments culturals
edificis d’interès històric existents (públics en taronja i privats en marró). En vermell es grafien els quatre
edificis existents que es proposa rehabilitar per acollir part del programa de la Ciudad del Flamenco. En
groc es mostra la xarxa d’espais públics reactivats amb la operació. La taca groga de major tamany, situada
al centre del mapa, correspon amb la Plaza de Belén, espai públic cobert i tancable temporalment que acull
els espectacles de flamenc. El document central grafia l’àrea d’intervenció principal, entron de la Plaza de
Belén. Aquest mapa reconeix la condició topogràfica del solar, que és lleugerament adaptada per aprofitar
els grans pendents naturals com a superfícies destinades a grades i a escenaris per espectacles de totes les dimensions. El mapa només recull la informació topogràfica de tot l’espai públic, la informació programàtica
referent a l’ocupació de l’espai públic i la informació parceŀlaria del teixit urbà contigu. Les isohipses indiquen la configuració topogràfica del terreny. Associats a les corbes de nivell, uns seients donen idea del tipus
d’ocupació possible de la plaça convertida en teatre de flamenc. Els quatre edificis històrics que es planteja
rehabilitar es dibuixen en secció horitzontal detallada, mentre que les noves edificacions (tres sota la gran
coberta de la plaça, i tres més a l’exterior com a edificis exempts) es grafien de manera esquemàtica, indicant
clarament la continuïtat topogràfica entre interior i exterior. El document de la dreta és una maqueta que
mostra la zona de la Plaza de Belén, permetent apreciar l’articulació topogràfica del terra que, reconeixent
la topografia existent i realçant-la, és la base de la proposta.

La proposta de SANAA per la Ciudad del Flamenco de Jerez de la Frontera és un clar exemple d’ús instrumental de la cartografia. En el nivell més bàsic i immediat, el reconeixement
d’una condició concreta a través del mapa—en aquest cas la configuració topogràfica del
casc antic de Jerez—es fa servir instrumentalment per ajustar decisions de projecte. L’estratègia projectual consisteix en reconèixer i modificar lleugerament la complexa topografia
del lloc per tal de generar un terra articulat capaç de convertir-se en l’element de lligam de
tot el projecte així com en el principal espai programat, mantenint alhora la condició de
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plaça pública oberta i apropiable. L’ús instrumental de la cartografia apareix en el moment
en el qual es genera un mapa que ajuda a precisar decisions de projecte que ja han estat
prèviament plantejades. En el cas que ens ocupa, a partir de la definició de l’estratègia d’utilitzar la topografia com a principal tema de projecte, el mapa de corbes de nivell del centre
històric de Jerez es converteix en un mapa-instrument perquè construeix la eina operativa
a partir de la qual proposar una transformació efectiva de la realitat inicial reconeguda pel
propi mapa. El mapa topogràfic i parcel·lari esdevé la eina a través de la qual l’estratègia del
projecte es concreta en una solució específica.
El concurs per la Ciudad del Flamenco es planteja per dos motius: la promoció i difusió
internacional del flamenc “des del seu propi bressol”, i la revitalització del casc antic de la
ciutat.858 L’Ajuntament de Jerez i la revista Arquitectura Viva van convidar a sis equips internacionals per presentar les seves propostes: Cruz & Ortiz, Herzog & de Meuron, Navarro
Baldeweg, SANAA, Siza & H. León i V. Consuegra. La proposta de SANAA no va resultar
guanyadora (va ser-ho la de Herzog & de Meuron), però té un interès especial en el nostre
marc de treball per la seva mobilització de la operativitat cartogràfica. Un primer ús interessant del mapa el trobem en la manera com Seijima i Nishizawa reinterpreten el programa
del concurs. Les bases demanaven la creació de quatre peces bàsiques: Auditori del Flamenc, Museu del Flamenc, Escola d’ Art Flamenc i Centre de Recerca i Documentació de
l’Art Flamenc (CIDAF), a més de múltiples programes menors realcionats amb aquests quatre equipaments principals. Simultàniament, el pla especial del sector Belén-Benavente, al
centre del qual hi ha l’àrea d’intervenció, preveu la necessitat de recuperar diversos edificis
d’interès històric actualment en desús per programes culturals. El primer mapa que genera
SANAA, molt en línia amb els seus projectes per Salerno, Oslo i Madrid, és un document
que busca reconèixer certes condicions del lloc per tal de descobrir estructures urbanes que
el projecte continuarà i extendrà. Aquest mapa mostra el casc antic de Jerez de la Frontera,
caracteritzada per una xarxa de carrers irregulars i petites placetes provinents de l’antiga
medina andalusí de Sherish. En aquest mapa SANAA identifica els equipaments culturals
tant públics com privats, així com els edificis d’interès històric actualment infrautilitzats o
en desús situats entorn de la plaça on s’ha d’inserir la proposta. El lloc proposat pel concurs
és la Plaza de Belén, que havia acollit un antic convent del mateix nom desamortitzat el
1836 i que actualment és un espai marginal utilitzat com a aparcament de cotxes. El solar
proposat pel concurs és un buidat urbà, i el projecte de SANAA proposa activar-lo en tant
que buit, sense omplir-lo amb edificació: “L’emplaçament proposat és un buit a la ciutat, envoltat d’edificis històrics i sense un programa clar. [...] En lloc d’omplir el buit amb edificis,
[el nostre] projecte proposa assignar el programa de concurs als edificis dels voltants.” 859
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D’aquesta manera, el primer mapa suggereix desplaçar l’objectiu principal del projecte de
la construcció d’un edifici a la activació d’una sèrie d’espais buits connectats en xarxa: “En
comptes d’afegir un edifici més, el projecte actua com a convector i com a punt d’intersecció entre les preexistències i les construccions futures, facilitant i guiant alhora el flux de
persones que van i vénen als diversos esdeveniments que tenen lloc al centre històric.” 860
Aquesta estratègia aconsegueix un doble objectiu: en primer lloc fer de la Ciudad del Flamenco un centre de referència al cor de la població, “revitalitzant el buit existent i transformant-lo en un dels òrgans vitals de la ciutat”; i en segon lloc resoldre part de la problemàtica
derivada de la manca d’ús d’edificis d’interès històric tot i rehabilitant-los per usos propis
del complex cultural.861
Més enllà de la proposta de revitalització del buit residual a través de situar el programa de
manera explotada en el seu perímetre, el projecte de SANAA destaca per la manera com
resol la implantació de les peces de major dimensió en planta sense ocupar permanentment
l’espai públic de la plaça. En aquest cas, com ja hem exposat més amunt, la cartografia torna
a prendre un rol instrumental en els processos de presa de decisió projectual. A partir del
recoeneixement de la complexitat topogràfica de l’àrea d’intervenció, el dibuix precís de les
corbes de nivell permet als arquitectes anar modulant el pla del terra de manera que no només connecti amb tots els carrerons preexistents, sinó que a més generi una gran depressió
que es transformarà en el cor (buit) de la proposta:
Proposem convertir el [...] buit en un gran escenari flexible per al flamenc. Com
que el potencial topogràfic [...] és ja una part important de les característiques
del lloc, la nostra proposta simplement millora les condicions existents i afegeix
un gran sostre com a única estructura, per tal de crear un gran espai de teatre
públic. D’aquesta manera, el lloc es manté obert, públic, i vital.862
La proposta fa servir el mapa com a mitjà per reconèixer operativament condicions existents, per tal de realçar-les a través del projecte. La proposta de SANAA per la Ciudad del
Flamenco, malgrat ser la més radical de les presentades, és la més curosa en llegir intencionadament el lloc i derivar criteris de projecte del coneixement adquirit. El mapa topogràfic
és el mecanisme de treball i de comprovació bàsic del projecte, que proposa un “terra continu [que] vincula les diferents cotes de la plaça, induint a la llibertat de moviment.” 863
SANAA ha fet servir de manera instrumental la operativitat cartogràfica en diversos projectes, entre els quals destaquen el projecte de recuperació del casc antic de Salerno del
1999, la proposta per 100.000 habitatges a l’àrea metropolitana d’Oslo del 2000, i l’estudi
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de Madrid com a seu dels Jocs Olímpics del 2001. En el cas de Salerno, el projecte es basa
en cartografiar curosament la topografia i la continuïtat de la trama urbana per tal d’intervenir sistemàticament en els carrers i carrerons costeruts de Salerno, convertint-los en un
itinerari continu de petits jardins que posa en relleu la xarxa viària peatonal existent i la
reinventa des d’una sensibilitat contemporània.864 La proposta StorOslo, cartografia l’àrea
metropolitana d’Oslo segons cinc categories d’ús del sòl, des de bosc fins a ciutat densa,
per tal de proposar repartir els 100.000 habitatges sol·licitats ponderant els diferents graus
d’urbanització de la zona de manera que es mantinguin les qualitats d’integració de ciutat
i natura que caracteritzen la capital noruega.865 Finalment, en l’estudi per la candidatura
olímpica Madrid 2012, SANAA mobilitza la operativitat cartogràfica des de dos modes
diferenciats, utilitzant una curiosa mescla entre mapes-visió i mapes-instrument per proposar una lògica d’intervenció mínima: “en lloc de projectar un nou equipament urbà, vam
estudiar la ciutat actual i la seva infraestructura, i vam explorar com petites intervencions
podrien dirigir el creixement del transport i el comerç de la ciutat.” 866 Les propostes concretes es basen en la elaboració d’una sèrie de mapes per als visitants, de manera que cada
mapa és un instrument de navegació que dóna una visió orientada de la ciutat i permet
explorar-la des d’interessos diversos: “cada mapa és una reinterpretació de mapes convencionals, utilitzant nous mètodes de cartografia per examinar la ciutat.” 867
A més d’un ús instrumental del mapa, molts projectes de SANAA es basen en una lògica d’organització espacial equiparable al que podríem anomenar una retícula cartogràfica
laxa, emparentada amb certs mapes-construcció com la retícula de folies del Parc de La
Villette de Tschumi o amb certs mapes-protocol com la proposta per Shanghai de Toyo Ito
que hem exposat anteriorment. Alguns dels exemples més significatius d’aquest ús de la
lògica cartogràfica per informar el projecte arquitectònic són el Stadstheater d’Almere, el
Museum of Contemporary Art de Kanazawa, el Mercedes-Benz Museum de Stuttgart, el
Center for Glass annex a The Toledo Museum of Art i la instal·lació Field Party del 2002.
Altres equips d’arquitectes, especialment al Japó, han continuat desenvolupant el potencial
projectual d’aquests projectes (com a mínim tan cartogràfics com diagramàtics) de SANAA.868 Per exemple, el taller pel Kanagawa Insitute of Technology de Junya Ishigami és
interessant en el marc de la operativitat cartogràfica, pel fet que la concreció del mapa que
‘aixeca acta’ de les distribucions de pilars assajades en maqueta es fa servir explícitament a
les ordres de la obertura, la flexibilitat, la ambigüitat i la vaguetat, construint el que Ishigami anomena una ‘abstracció accessible’:
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Una constel·lació és una formació geomètrica de línies que uneixen un grup
d’estrelles especialment brillants. Quan, fa segles, les constel·lacions van ser anomenades primera vegada, les persones mirant estrelles de diferent intensitat i
densitat devien veure en certs grups vagues la imatge d’una deessa aquí o d’un
caçador allí que van identificar com a referències compartides. Em sembla una
idea prometedora que una cosa tan indefinida i ambigua com un cúmul d’estels
s’orienti en una imatge concreta i duradora. Hi veig una mena d’abstracció accessible.869
És significatiu apel·lar en aquest context a l’abstracció accessible d’Ishigami i a la seva associació a l’ordre obert de les constel·lacions, ja que és precisament a través d’una operació
cartogràfica que simultàniament registra i dota de sentit un determinat aspecte de la realitat, que aquesta es converteix en transformable a partir de l’acció (tant simbòlica com
material) de l’home.
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Ábalos+Sentkiewicz, Torre Spina (2008)

¤ Fig. 123: Ábalos+Sentkiewicz. Procés de generació del “monstre” termodinàmic i “guixot” de la volumetria general; cartografies solars: ombres hivern, ombres estiu, radiació hivern i radiació estiu; maqueta.
Torre Spina, Torí, 2008.
La sèrie de documents de l’esquerra mostra diversos passos del protocol sistemàtic d’exploració de principis
termodinàmics per generar nous prototips d’edificació en alçada i barreja programàtica. Les volumetries
resultants s’anomenen “monstres termodinàmics”, i són els documents que estableixen la transició entre
l’estadi quantitatiu/analític i l’estadi qualitatiu/projectiu del procés de proposta. L’exemple mostrat prové
del curs “Verticalscapes” dirigit per Iñaki Ábalos al GSD de Harvard l’any 2012, i explora un model de torre
mixta amb pati central discontinu per clima mediterrani (Barcelona). El dibuix a mà alçada de la part inferior dreta de la primera columna és el “guixot” (garabato) que sintetitza per la proposta de Torre Spina les
principals decisions projectuals derivades del protocol termodinàmic exposat. A la part central de la imatge
es mostren cartografies solars de la proposta de Torre Spina. De dalt a baix: estudi d’ombres projectades
per la torre i els edificis de l’entorn durant els solsticis d’hivern i d’estiu respectivament; cartografies de la
radiació solar directa en cada faceta de la volumetria durant els mesos d’hivern i d’estiu respectivament,
indicant la quantitat d’energia de radiació solar incident en Wh/m2. La part dreta de la imatge mostra una
maqueta de la volumetria triangulada proposada per la versió final de la Torre Spina a Torí.

La proposta per la Torre Spina de Torí forma part d’una sèrie de projectes realitzats durant
els darrers anys per l’estudi Ábalos-Sentkiewicz que exploren el gir termodinàmic en l’arquitectura contemporània. La sostenibilitat s’ha convertit en un fenomen global que està
transformant les pràctiques dels arquitectes, que han passat de treballar les característiques mecàniques dels edificis a les bioclimàtiques. En el seu llibre Architectures of Time,
Sanford Kwinter va suggerir que el món tancat, controlat i quantitatiu de la física ha donat
lloc al món obert, aproximat i qualitatiu de la biologia, fent que els entorns actius de la
termodinàmica i la ecologia s’hagin convertit en models de referència tant en ciència com
en filosofia.870 Dins d’aquesta tendència, l’aproximació termodinàmica a l’arquitectura està
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desplaçant l’aproximació estrictament tectònica, dominant fins fa pocs anys. Ábalos recull
el veredicte del gir termodinàmic i orienta la seva recerca projectual cap a “un projecte que
enfront de l’idealisme mecanicista de la modernitat contraposa un materialisme termodinàmic la fi del qual és l’arquitectura, la ciutat i el seu enorme potencial civilitzador.” 871 El
materialisme termodinàmic d’Ábalos és de caràcter pragmàtic i vitalista, i té la voluntat de
superar tant les aproximacions tecnicistes com les aproximacions moralitzants a la sostenibilitat. En darrer terme, busca entendre la dimensió energètica de l’arquitectura, el paisatge
i la ciutat per tal d’explorar tècniques projectuals emergents. En aquestes noves tècniques de
projecte integrat, el paper de les cartografies és fonamental:
El gir des del model tectònic i mecànic de la modernitat al model termodinàmic
contemporani demana construir noves entitats físiques experimentals i noves
cartografies que ens orientin al voltant de les tècniques projectuals, als modes
d’integració disciplinar, a l’organització dels sistemes constructivo-tipològics, i
a les filiacions estètiques.872
Les cartografies a les quals es refereix Ábalos són aquells sistemes de registre, prospecció i
projecció capaços d’orientar les noves tècniques projectuals emergents: ens trobem de ple en
el que en aquesta tesi hem conceptualitzat com a cartografia operativa. El model termodinàmic contemporani necessita nous mapes operatius en totes les seves modalitats: visions,
construccions, protocols i instruments. Noves visions: nous horitzons de projecte, com per
exemple aquell articulat en la idea de bellesa termodinàmica com marc cultural general
respecte al qual construir la cultura material contemporània.873 Noves construccions: noves
operacions cartogràfiques, com per exemple aquelles implícites en el desenvolupament del
concepte de camps prototipològics termodinàmics, que parteixen de la construcció de nous
mapes de la ciutat que manipulen i creuen informació termodinàmica per detectar noves
oportunitats projectuals en entorns urbans construïts.874 Nous protocols: nous sistemes de
gestió i intercanvi de dades, com per exemple els protocols sistemàtics desenvolupats sota
el concepte de somatisme termodinàmic per informar morfològicament el projecte des de
paràmetres energètico-climàtics.875 I finalment nous instruments: noves eines de suport
directe a la formalització arquitectònica, com per exemple models biotècnics que integren
termodinàmica, tectònica i estètica a través de simulacions tridimensionals interactives que
permeten ajustar en temps real el comportament energètic d’un edifici.876
La presa de decisions projectuals, ja sigui en l’àmbit arquitectònic, paisatgístic
o en tots dos alhora, [es va transformant cada cop més] en una ‘biotècnica’ que
es basa en la integració del comportament termodinàmic, l’eficàcia estructural i
la voluntat formal en operacions cada vegada més sincrètiques. Una biotecnolo449
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gia que recentment ha començat a donar els seus fruits, compatibilitzant dades
provinents de diferents disciplines (estàtica, termodinàmica, luminotècnia) per
poder interactuar en temps real amb models digitals tridimensionals, precisant
els balanços energètics òptims en cada actualització del model. 877
Lluny de l’aproximació neo-objectivista que el text precedent pot aparentar, la qüestió estètica és, segons Ábalos, fonamental: “només si hi ha una veritable discussió estètica, si hi
ha una idea de bellesa associada a la sostenibilitat, aquesta podrà interessar a l’arquitectura
d’una forma no circumstancial i tindrà sentit treballar-hi.” 878 La recerca sobre la bellesa
termodinàmica té un sentit tant pròpiament estètic com operatiu, ja que “una nova idea
de bellesa [...] implica necessàriament un procés de mutació tipològica, una reinterpretació
de la idea mateixa de tipus”, sacsejant les taxonomies heretades del passat immediat.879 El
concepte que Ábalos proposa per enfrontar-se a aquest nou escenari obert és el de ‘prototipologia’, un híbrid entre prototips experimentals de naturalesa inductiva i tipologies de naturalesa deductiva revisades des d’una òptica contemporània, “ni apocalíptica ni moral”.880
La denominació respon a la seva naturalesa híbrida: “cada edifici és un prototip, el producte
d’un lloc i d’unes dades concretes, però el seu sentit no s’esgota en aquestes dades locals,
sinó que manté un alt nivell d’abstracció i generalitat.” 881 Aquestes prototipologies, com ara
els landform buildings que ha conceptualitzat Stan Allen o els verticalscapes del propi Iñaki
Ábalos, tenen una gran capacitat per a transformar les categories i les estructures taxonòmiques de l’edificació, el paisatge i l’urbanisme, i “conformen el territori d’una prometedora
mecànica tan operativa com tipològica.” 882
En concret, els verticalscapes, com és el cas de la Torre Spina, són ideals per explorar el
factor de forma en relació al trinomi radiació-il·luminació-ventil·lació; així com per inventar noves barreges programàtiques que tendeixin a equilibrar energèticament el conjunt
de l’edifici. D’acord amb el diagrama del futur de la sostenibilitat de Stephan Behling, la
proposta d’Ábalos-Sentkiewicz parteix d’entendre la forma arquitectònica com el principal agent de la concepció energètica de l’edifici, de manera que “des del punt de vista [del]
comportament energètic conjunt [...], el factor de la forma no és només una decisió capital,
sinó que, precisament per això, s’ha de considerar inicial.” 883 El procés projectual parteix
doncs de reivindicar la forma com a principi de tota concepció termodinàmica, la qual cosa
provoca diverses repercussions en els mètodes operatius i els protocols de projecte. La formalització de la massa construïda s’entén com el principal mitjà per promoure comportaments energètics desitjables que duguin a explorar noves configuracions d’edificis en alçada
i programàticament híbrids.
El protocol de disseny sobre el qual es basa Torre Spina està detalladament exposat en el
llibre Thermodynamics Applied to Highrise and Mixed-use Prototypes, que recull la línia de
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recerca sobre somatisme termodinàmic a través de les experiències acadèmiques dirigides
per Ábalos al GSD de Harvard.884 Aquest protocol consta de sis etapes: “gimnàstica, termomesclador, anàlisi climàtica, monstre termodinàmic, materialitat i pragmatisme” (gymnastics, thermomixer, climatic analysis, thermodynamic monster, materiality, pragmatism).885
En primer lloc (gymnastics), s’estudien les dinàmiques de transferència energètica per conducció, convecció, radiació i evapotranspiració en unitats espacials simples i s’experimenta
amb la seva agregació per comprovar la relació entre forma arquitectònica i intercanvi energètic. En segon lloc (thermomixer), s’utilitza un sistema experimental de càlcul de càrregues
energètiques en funció del programa i es busquen els tipus, les quantitats i les disposicions relatives dels programes per tal d’equilibrar energèticament el conjunt. En tercer lloc
(climatic analysis), s’analitza el clima específic on es treballa per comprovar les estratègies
energètiques idònies en funció dels requeriments climàtics, tal i com es pot veure a la part
superior de la columna esquerra de la imatge. En quart lloc (thermodynamic monster), se
sintetitzen tots els coneixements previs i es proposa el que anomenen monstre termodinàmic, tal i com es pot veure a la part inferior de la columna esquerra de la imatge. Aquest és
l’estadi central del procés de disseny, ja que aquí és on el procés analítico-quantitatiu passa
a ser projectivo-qualitatiu. El monstre és la organització espacial que recull i revisa els coneixements objectius treballats fins aleshores. El monstre treballa exclusivament amb morfologia, i ho fa a tres nivells: decisions que afecten la forma general de l’edifici (per exemple
factor de forma o orientació); decisions que afecten parcialment la forma (per exemple atris
o patis); i decisions que afecten la organització interna dels espais (per exemple estructura
en pell de ceba o multicapa). En cinquè lloc (materiality), s’incorporen al monstre lògiques
materials que reforcin o modulin els comportaments energètics desitjats, com per exemple
la microtexturització de la façana per rebaixar guanys tèrmics o l’ús d’una estructura activada tèrmicament. Finalment (pragmatism), es fa un treball pragmàtic que recull tots els
altres aspectes no tractats fins aleshores i que contribueixen a donar solidesa conceptual i
tècnica a la proposta.
La proposta de Torre Spina segueix el protocol anterior i adapta al clima de Torí (Köppen Cfa) una prototipologia de torre múltiple amb pati central discontinu desenvolupada
pel clima lleugerament més càlid de Barcelona (Köppen Csa), tal i com s’observa a la part
esquerra de la imatge. Partint del monstre termodinàmic, s’introdueixen aspectes fonamentals del projecte que no formen part de l’esquema topològic, com ara la triangulació
del volum—en clara referència a les triangulacions de muntanyes de Viollet-le-Duc o les
visions cristal·logràfiques de l’arquitectura alpina de Bruno Taut. És interessant que aquest
moment creatiu i de negociació entre múltiples aspectes de la realitat es faci a través d’un
gargot, el que Ábalos anomena un garabato. L’esbós ràpid i a mà sintetitza per la proposta
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de Torre Spina les principals decisions projectuals derivades del protocol termodinàmic
exposat i facilita la mediació entre realitats diverses. Tal i com ho expressa Ábalos, “entre
una visió termodinàmica, una altra de biològica i una altra d’arrel tectònica i cultural, els
gargots operen com geòmetres-traductors.” 886
La volumetria de Torre Spina i el tractament diferenciat de les seves façanes de doble pell
responen un seguit de cartografies que registren tant les ombres projectades com la incidència de la radiació solar. Aquests mapes cartografien no pas un territori sinó un objecte
arquitectònic. A partir de les lectures d’ombra i radiació que els mapes revelen, s’ajusten
la forma i la materialitat de la torre. Un cop concretats els ajustos, es torna a cartografiar
el comportament energètic i s’estableix una retroalimentació entre mapa i projecte fins a
arribar a una solució final: “el concepte energètic recolza l’arquitectònic amb una doble
pell energètica [...] Aquesta pell respon a les anàlisi climàtiques de Torí, les ‘cartografies de
la radiació’ i els estudis d’ombres realitzats.” 887 Aquest ús instrumental de la cartografia
permet, en primer lloc, parametritzar el medi físic on s’integra una arquitectura entesa
com un sistema actiu i obert sotmès “a fluctuacions i processos en constant evolució”, una
arquitectura afectada per l’entorn i que afecta l’entorn.888 En segon lloc, aquests mapesinstrument permeten prendre decisions projectuals concretes informades per una multitud
de variables pertanyents a disciplines diverses, de manera que es recuperi, dins d’un marc
col·laboratiu i pluridisciplinar, el rol central de l’arquitecte projectista en la transformació
del medi físic i l’entorn urbà. La voluntat, en darrer terme, és d’explorar la possibilitat d’
“una bellesa termodinàmica com a concurrència entre vitalisme i rigor tècnic. Els elements
naturals activen una invenció tectònica de forma termodinàmica, possibilitant [a l’home]
intensificar la seva experiència vital en el marc d’una construcció elemental i sorprenent.” 889
Les cartografies termodinàmiques són instruments necessaris per reinventar la disciplina
ampliada de l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge. Els mapes-instrument mostrats són un
exemple parcial i incipient d’un procés de recerca que incorpora substrats i mètodes científics de manera crítica, utilitzant la potència i la legitimitat de la ciència per tal d’explorar
radicalment els límits de l’arquitectura. Aquesta actitut alhora pragmatista i vitalista, que
utilitza les ciències per explorar els límits del món contemporani, no es limita a l’arquitectura, sinó que ressona en tots els àmbits de la cultura.
Tant Peter Sloterdijk com Olafur Eliasson estan explorant noves formes d’escapar als estrets límits de la modernitat. Es beneficien del ric substrat proporcionat
per les ciències, però li donen la volta als seus resultats, no per acabar amb una
gran narrativa del progrés, sinó tan sols per explorar la naturalesa de les atmosferes en què tots intentem sobreviure de forma col·lectiva.890
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Ahylo, Hacienda (2010)

¤ Fig. 124: Ahylo studio (Ezio Blasetti, Pavlos Xanthopoulos, Ioulietta Zindrou). Diagnosi de potencialitats, hipòtesi d’autoorganització; codi; mapa resultant del procés d’autoorganització; mapa de circulacions.
Hacienda, Valle de Vítor, Perú, 2010.
L’ortofotografia de la part superior esquerra mostra la propietat objecte del projecte, amb la identificació
dels principals atractors programàtics (cases, golf, vinyes, celler i comerços), la densitat d’edificació proposada i la possibilitat de desenvolupament. Aquest és el document de partida, allí on es registren els resultats
de les observacions sobre el lloc. A sota, un diagrama mostra la modelització bàsica del terreny a partir
de cèl·lules hexagonals que defineixen un punt central i dos perímetres de veïnatge. Els punts centrals són
codificats de manera que incorporen, a més a més de la seva posició espacial, informació sobre el pendent
del terreny i la seva direcció. Aquesta divisió de l’espai físic de la parcel·la és la base pel codi informàtic
que explora patrons auto-organitzats. A la part inferior esquerra es mostren tres dels patrons resultants
del procés d’auto-organització: concentracions i linealitats a camps i vinyes; concentracions i dispersions
en àrees urbanitzades; i patrons d’unitats disperses. De dalt a baix de la imatge hi ha un fragment del codi
utilitzat, basat en el sistema “Celullar Automaton”. A la part central de la imatge es mostra un detall del
mapa resultant del procés d’auto-organització (primer mapa). A la dreta de la imatge, es mostra el mateix
detall del mapa final (segon mapa), on els ordres complexos dels patrons del primer mapa són traduïts a
un sistema de circulacions que organitza tot l’espai físic de la parcel·la i que esdevé la base per distribuir els
volums construïts de la proposta.

Hacienda és una proposta d’Ahylo studio per a desenvolupar urbanísticament una propietat
rural al Perú. La Valle de Vítor és una regió desèrtica però fèrtil gràcies a la irrigació. Forma
part de la província d’Arequipa, al sud del Perú, i des de la conquesta espanyola s’hi conrea
vinya i s’hi produeix vi. La zona a desenvolupar és una hisenda agrícola dedicada a la vinya,
amb parts ja construïdes amb petites edificacions relacionades amb l’agricultura, grans
barrancs i torrenteres ermes. A causa d’una sèrie de variables de difícil control, com ara les
particularitats d’un paisatge sotmès a ràpids canvis o la fluctuació i volatilitat del mercat
immobiliari, es fa molt difícil acotar clarament l’enunciat del projecte en termes convencionals. Partint d’aquesta premissa, enlloc de proposar un master-plan convencional, Ahylo
va plantejar un sistema de projectació arquitectònica capaç de re-avaluar contínuament
nous inputs tot i mantenint una consistència interna: “canviem de la lògica del pla director
(master plan) a la lògica de l’algoritme-director (master algorithm): els camps de força en
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conflicte s’analitzen i es codifiquen en un sistema adaptatiu de negociació local.” 891 Treballant a partir de mecanismes de retroalimentació entre realitat actual i realitats futures,
establerts mitjançant l’ús d’algoritmes computacionals, el projecte s’entén com “una plataforma d’auto-organització dels conflictes territorials que busca emfatitzar el seu caràcter
material i emergent tant a escala urbana com arquitectònica.” 892 Les nocions d’auto-organització i d’emergència són claus per entendre la proposta de Ahylo, així com la de bona
part dels arquitectes que treballen en disseny computacional i arquitectura algorítmica. Els
processos algorítmics tenen un “potencial inherent [...] per activar l’autoorganització en el
procés de projecte.” 893 La lògica iterativa del càlcul algorítmic tendeix a resituar el projecte
arquitectònic com el disseny d’un sistema que genera un camp de resultats possibles, enlloc
d’un resultat únic, i per tant es presta a construir sistemes que es desenvolupen en el temps
i que tendeixen a l’auto-organització com un equilibri momentani de les forces que formen
part de l’escenari computacional. L’emergència es refereix als processos en virtut dels quals
interaccions entre entitats simples generen entitats de major mida patrons i regularitats que
no apareixen en les primeres. Per exemple, el fenomen de la vida tal i com l’estudia la biologia s’acostuma a entendre com una propietat emergent de la interacció química entre molècules. El comportament de grans masses d’animals (vols d’estornells, bancs de sardines,
colònies de tèrmits) també ofereix un bon exemple de propietats i comportaments emergents. La qualitat processual i iterativa dels processos computacionals algorítmics aplicats
al camp del projecte arquitectònic fa possible l’aparició de propietats emergents a partir de
quantitats ingents d’interaccions entre elements simples.
El que és més significatiu en el nostre camp d’estudi és el gran efecte que les lògiques d’autoorganització i emergència tenen en els sistemes de representació, i entre ells els mapes: “el
mode ‘emergent’ de representació no és reductiu, sinó operatiu i performatiu. No tracta de
reduir el món a un nivell simbòlic, sinó que busca isomorfismes, principis per a la simulació.” 894 En el cas de l’arquitectura, això és especialment significatiu ja que els sistemes de
representació retroalimenten el propi procés creatiu, i per tant afecten la capacitat transformadora del projecte. Ezio Blasetti, co-fundador d’Ahylo, distingeix entre dos conceptes
relatius a la representació arquitectònica, la ideomorfia i la idiomorfia—etimològicament
provinents d’idea- que vol dir concepte o imatge, i d’idio- que vol dir propi o personal. La
ideomorfia es basa en el poder actiu del concepte com a únic agent capaç de formalitzar
un medi o una matèria que es consideren inerts: “Com a tal, el resultat final del procés
ideomòrfic pot estar contingut en un ideograma.” 895 Un ideograma il·lustra una relació
determinada entre elements, de manera que prefixa les relacions o les formes d’entrada.
Aquest seria el cas del que Deleuze i Guattari anomenarien un calc—enlloc d’un mapa. La
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idiomorfia, en canvi, “opera amb diagrames actius com a font generativa.” 896 Els diagrames
actius inclouen els mapes operatius tal i com els conceptualitzem en aquesta tesi: no són sistemes de formalització compositiva sinó que són sistemes autopoiètics que contenen “procediments, actes, relacions locals-causals. Els processos idiomòrfics situen la capacitat agent
en el propi medi.” 897 Gràcies a la seva capacitat per activar la realitat topogràfica, paisatgística i infraestructural de la Valle de Vítor a partir de la construcció d’una sèrie de mapes
que codifiquen condicionants del lloc i posteriorment se subjecten a un procés algorítmic
d’auto-organització que fa emergir propietats del medi en el qual es treballa, els mapes de la
proposta d’Ahylo s’emmarquen plenament amb un procés de formalització idiomòrfic. Són,
a més, un cas especialment interessant pel fet que apunten camins innovadors en el disseny
computacional, que a voltes s’utilitza de manera frívola i orientat estrictament a la generació
de formalitzacions gratuïtes. Els mapes del projecte Hacienda són un bon exemple d’una
de les moltes maneres d’utilitzar radicalment la computació en el projecte arquitectònic,
treballant amb la premissa d’ “augmentar exponencialment els límits del que és possible.” 898
En la terminologia de Blasetti, el mapa seria l’extracció, a través d’una representació concreta, d’un potencial del sistema computacional. El potencial dels processos computacionals
no és representable en si, però en canvi sí que és cartografiable en concret : ”l’estudi d’aquesta potencialitat és inseparable de l’acte de cartografiar (the act of mapping). [...] Aquestes
extraccions, encara que són extremadament potents en la mesura que revelen part de l’invisible, romanen externes i estàtiques en relació amb el sistema computacional: són ombres
d’un potencial.” 899 En tant que extraccions els mapes d’Ahylo són un resultat, un producte
directe dels processos computacionals. Aquests processos computacionals són el medi a
partir del qual es plantegen les decisions principals de projecte. La voluntat del projectista,
en aquest cas, és llegir certes qualitats del terreny, codificar-les computacionalment (és a
dir, traduir-les a codi), i explorar escenaris d’auto-organització a través del sistema Celullar
Automaton de Stephen Wolfram.900 El procés d’auto-organització arriba a un estat d’equilibri que dóna com a resultat una sèrie de patrons que responen alhora a les condicions
preexistents del lloc i a les demandes programàtiques incorporades a través de l’ajust dels
paràmetres de l’algoritme de Wolfram en cada sector. A partir dels patrons obtinguts, el
procés de projecte continua llegint les potencialitats organitzatives i formals dels patrons a
través de mapes que revelen possibilitats arquitectòniques concretes.
El Celullar Automaton replica les lògiques a través de les quals es formen patrons reticulats
o laberíntics com ara en la pigmentació biològica. Aplicant l’algortime de Wolfram al camp
de dades incial, s’obtenen patrons auto-organitzats, resultants d’interaccions entre les dades
codificades inicialment per a cada punt: posició, pendent del terreny, possibilitat d’edificar
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o no. Els patrons organitzatius que podem observar en el primer mapa (al centre de la imatge) són el resultat d’un procés computacional que és capaç de fer emergir organitzacions
significatives, globalment cohesives i alhora localment diferenciades, a partir d’una sèrie
ingent d’iteracions del mateix algoritme fins que tendeix cap a una situació d’equilibri. El
primer mapa, doncs, és un mapa-construcció que fa una lectura intencionada del terreny
i el programa que permet posar en relleu les seves potencialitats organitzatives implícites,
acotant així temes de projecte a través d’operacions sobre el propi mapa. La proposta és treballar amb un sistema generatiu que informi el disseny dels volums construïts.
El segon mapa d’Hacienda (a la dreta de la imatge), en canvi, és un mapa-instrument perquè
s’utilitza per a prendre decisions projectuals molt concretes, acotades a partir de lògiques
del projecte externes al propi mapa. El segon mapa parteix dels patrons d’auto-organització
generats a través del procés computacional descrit anteriorment i visualitzats en el primer
mapa. Els diferents patrons reconeixibles en el primer mapa corresponen a diferents modes
i densitats d’ocupació del territori, en funció de les preexistències, la topografia, i el programa desitjat. A través de la disposició dels punts grocs podem reconèixer, a la part superior,
patrons lineals de camps i vinyes; a la part inferior dreta patrons concentrats d’urbanització;
i a la part inferior esquerra patrons dispersos de camps de golf i àrees de cavalls. Els punts
negres indiquen les posicions susceptibles d’edificació, definits en funció de paràmetres de
densitat, proximitat relativa, pendent del terreny, etc. El segon mapa s’obté mitjançant un
algoritme molt més simple però enormement efectiu, que tendeix a unir els punts obtinguts
en el primer mapa de la manera més directa possible sense generar creuaments. D’aquesta
manera, la informació sobre el lloc codificada inicialment (posició, pendent del terreny,
possibilitat d’edificar o no), més les lògiques organitzatives resultants d’aplicar rutines d’auto-organització diferenciades per cada tipus de programa desitjat, serveix de base per traçar
el segon mapa, que conserva la informació del primer i l’estructura de manera més clara
a través d’un patró de circulacions o de relacions que cobreix tot l’àmbit de la propietat a
desenvolupar. Es tracta d’un mapa-instrument que segueix la lògica del form-finding, entesa
però de manera més oberta que no pas en la seva accepció habitual en enginyeria, especialment pel fet que no es tracta de la optimització d’un sistema tancat, sinó d’un procés
evolutiu que varia amb el temps en funció dels inputs rebuts i que malgrat tot és capaç de
resoldre’s en cada cas de manera concreta i específica. A partir de les estructures connectives del segon mapa, que recorden a la morfologia arborescent d’un sistema hidrològic, es
proposen diverses opcions d’agrupacions d’habitatges, es localitzen els punts idonis per a
instal·lar comerços o equipaments, i s’estableixen les circulacions principals del projecte. En
definitiva, el camp de vectors d’aquest mapa-instrument informa la resolució del projecte
de manera específica, ajudant a la determinació concreta de decisions de projecte.
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des del punt de vista de l’urbanisme i la cultura
arquitectònica en general. Veure Waldheim 2006:3553 “Landscape as Urbanism”, per La Villette com a
punt d’inflexió en l’interès de l’arquitectura cap
a disciplines del paisatge. Malgrat quue contrats
fonamentalment en la proposta d’OMA, també cal
referir Wall 1999:237ss, per l’anàlisi de La Villette
com a arquitectura horitzontal i programació de
la superfície urbana; Corner 1997 “Ecology and
Landscape as Agents of Creativity” per una reflexió
sobre La Villette com a nou model d’una arquitectura
veritablement ecològica basada en el disseny de
processos més que no pas d’obres acabades; i Weller
2006 per un recull sobre la recepció del projecte de
La Villette.
522 Rivière 1980: III.
523 La raó de tancar el parèntesi l’any 2012 respon a dues
qüestions purament circumstancials. En primer
lloc, la recerca bàsica sobre operativitat cartogràfica
en el projecte arquitectònic es va fer majoritàriament
fins al 2013, i els projectes més recents considerats
eren de 2012. En segon lloc, defineix un període
d’exactament tres dècades des del concurs de La
Villette.
524 Restany 2000:III.
525 Per aprofundir en la relació entre el Noveau Réalisme
i el Pop Art, veure Restany 2000 : 75-123. Per una
visió completa de l’Independent Group en relació al
seu temps, veure Robbins 1990.
526 Veure Andreotti i Costa 1996, Debord 2006; En
l’esperit de Fluxus 1994, Emmett i Noël 1997,
respectivament.
527 Debord 2006:189, extret d’una nota impresa en el
revers de la major part del tiratge del cèlebre mapa
psicogeogràfic The Naked City.
528 Debord 2006: 458. Text original “Écologie,
psychogéographie et transformation du milieu
humain”, de 1959.

75 (2000): 53-66, citat a Heuvel 2004:16.
533 Respecte Dada, Dubuffet (i Pollock) veure Smithson
1970: 84-87. Respecte Mies i el respecte pel material
de l’arquitectura moderna, veure Smithson 1973:6.
534 Smithson 1970:21.
535 Smithson 1970:38.
536 Smithson 1973:6.
537 Smithson 1994:72.
538 Una bona guia per resseguir el concepte d’allò
ordinari en la obra dels Smithson és el capítol “‘The
Simple Life, Well Done’. Culture, Ordinariness
and Domesticity”, Heuvel 2013:57-104. Malgrat
que l’accepció catalana d’ ‘ordinari’ no és idèntica
a l’anglès ‘ordinary’, mantenim un terme que ha fet
fortuna en les traduccions del concepte smithsonià
als idiomes llatins.
539 Walker 2010:7.
540 Heuvel i Risselada 2004: 212-215.
541 Heuvel i Risselada 2004: 213.
542 Heuvel i Risselada 2004: 213.
543 Smithson 1986: no page number.
544 Smithson 1972. El material es va preparar
originalment per una conferència l’any 1970. El
text publicat el 1972 es va incorporar, amb petites
variacions, a Smithson 1994: 126-134.
545 Smithson 2003. Les cites que segueixen són
transcripcions de la conferència fetes per l’autor.
546 Smithson 2003. La transcripció és de l’autor.
547 Rossi 1984:9.
548 Rossi 1982:61.
549 Rossi 1984: 60.
550 Rossi 1982:63.
551 “Els punts fixats per De Saussure per al
desenvolupament de la lingüística podran ser
traslladats com a programa per al desenvolupament
de la ciència urbana.” Rossi 1982: 64.
552 Sainz 2002:33.
553 Rossi 1984:62-63.

528b Ponge 2000: 200-201.

554 Rossi 1984: 27.

529 Smithson 2001:11.

555 Rossi 1984:56.

530 Smithson 2001:11.

556 Solà-Morales 2008:18-19.

531 Smithson 1990:20.

557 Rossi 1982:64.

532 Scalbert, Irénée. “Parallel of life and Art”. Daidalos,

558 Per una introducció a Saverio Muratori i la seva

457

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

influència en l’escola tipològica italiana, veure
Cataldi et alt:2002.
559 Scolari 1971: 42.

estratègies’ a Migayrou 2014:229.
581 Text de Cedric Price, 1964, citat a Price 2003b:118.
582 Rem Koolhaas a Price 2003c:6. Les itàliques són
nostres.

560 Rossi 1982:159.

565 Tschumi 2006:16.

583 El llibre de Patrice Goulet OMA 6 Projets va ser
publicat per l’Institut Français d’Architecture com
a catàleg de les dues exposicions sobre projectes
d’OMA que el propi Institut va organitzar a París
l’any 1990. Per l’exposició del projecte de MelunSénart veure Goulet 1990: 85-179.

566 Price 2003c:6.

584 Koolhaas 1995.

567 Rem Koolhaas a Price 2003c:7.

585 Koolhaas 1995:201.

568 Price 2003a:87. Al projecte Two-Tree Island, de
1972, Cedric Price construeix un mapa que mostra
informació de qualitats de terreny i possibilitats
d’activitat pública i privada, que defineix com “una
eina de projecte [...] utilitzada en totes les propostes
per definir rutes, punts i zones.”

586 Koolhaas 1995:201.

561 Rossi 1984:71.
562 Rossi 1984:22-23.
563 Rossi 1984:94.
564 Rossi 1984:100.

587 Koolhaas i Mau 1995:974.

570 Price 2003a:17-18.

588 Veure Zaera 1994, i especialment “Anti-Formalism:
Rhizome” (Zaera 1994:35-38) per una exposició de
Melun-Sénart com a paradigma d’una arquitectura
rizomàtica, seguint els principis del rizoma
enunciats per Gilles Deleuze i Félix Guattari
(Deleuze i Guattari 1987:3-25).

571 Price 2003d:7.

589 Koolhaas citat a Goulet 1990:9.

572 Shubert 2004. “ ’Anti-arquitecte’ és la definició
utilitzada per Price per tal d’esborrar el sentit
tradicional de la disciplina arquitectònica i, en
canvi, sostenir una forma de construir lligada a les
necessitats canviants de la societat i dels individus,
atenta a la tecnologia, que paga el preu del temps
i pot, per tant, desgastar-se i desaparèixer.” Joc de
paraules en l’orginal anglès “pays the price of time”.

590 Zaera 1994:38.

569 Price 2003a:30.

573 Price 2003d:3.

591 Kwinter 1996:68.
592 Koolhaas i Mau 1995:604.
593 Koolhaas i Mau 1995:616.
594 Koolaas citat a Goulet 1990:9.
595 Koolhaas i Mau 1995:977.
596 Goulet 1990:141.
597 Jullien 1995:27.

574 Reyner Banham, citat a Price 2003a:107.

598 Goulet 1990:141.

575 Price 1966. En itàliques a l’original.
576 Per una bona exposició del projecte del Fun Palace,
veure Matthews 2005. Pel projecte Magnet, veure
l’exposició realitzada per l’Architecture Foundation
de Londres l’any 1997 i el catàleg de l’exposició
(Rattenbury 1997). Veure també les publicacions
del propi Cedric Price sobre aquests projectes, Price
2003a:56-61 i Price:2003b:96-104 respectivament.

599 Goulet 1990:121.
600 Zaera 1994:36.
601 Veure, respectivament: Allen 1999a; Corner 1999d;
Ábalos 2005 i Waldheim 2006.
602 Foucault 1973 : xvii. “la famosa ‘taula d’operacions’,
[...] la taula sobre la qual, des del principi del temps,
el llenguatge ha creuat l’espai.”
603 Steinberg 1972: 82ss. Per la reconceptualització de
Corner, veure Paez 1999: n.p..

577 Price 2003c:50.
578 Price 2003e.
579 Price 2003d:7.
580 L’ethos de Price ha tingut una enorme influència
en alguns dels arquitectes contemporanis més
significatius. És el cas, entre altres, de Bernard
Tschumi. Veure la noció de ‘mediació abstracta
i estratègia’ a Tschumi 1996b, així com ‘jocs i

604 Solà-Morales 1970. Agraïm a Pep Quetglas que ens
hagi dirigit cap a aquest text.
605 Lemonier 2014:50
606 Veure Migayrou 2014:229 i Lemonier 2014:49-53.
607 Easterling 2014:38ss.

458

Modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic

608 Veure Paez i Elvira 2015. Archispiel va ser utilitzat per
primera vegada al “Taller Magaluf Reset: proyecto,
juego y acción estratégica”, dirigit per l’autor i Elvira,
i organitzat per Q9 i el Col·legi Oficial d’Arquitectes
de les Balears (Palma de Mallorca, Juliol 2015). Tant
Juan Elvira com l’autor ja havien explorat la teoria
del joc com a camp metodològic aplicat al projecte
arquitectònic abans de l’experiència Archispiel. Veure
Elvira 2005: “Control Remot”, un interessant article
de Juan Elvira sobre el tema del control i el domini
en arquitectura que desenvolupa la qüestió del
projecte com a tauler de joc a partir d’una relectura
de Keller Easterling, Michel de Certeau, Kevin Kelly,
Sun Zu i François Jullien. Veure també Azulay i Paez
1999 : “BOP: Assesment of Viability of Concurrent
Oil Exploitation and Sturgeon Aquaculture in the
Lower Hudson River Estuary”, treball tutoritzat per
Ed Keller, amb Keller Easterling, James Corner i Stan
Allen, que desenvolupa un projecte arquitectònic de
format obert a partir de la generació d’escenaris.
609 Goulet 1990:147.
610 Goulet 1990:153. El terme francès és força més precís
que el “develpoment choices” de la versió anglesa,
Koolhaas i Mau 1995:979.
611 Goulet 1990:153.
612 ‘Congestion without matter’ és un concepte acunyat
pel projecte del parc de La Villette, Koolhaas i Mau
1995:895.
613 Goulet 1990:129.
614 Goulet 1990:129.
615 Veure Forman 1995.
616 Goulet 1990:151.
617 Goulet 1990:111,113.
618 Wood 2010a:32.
619 Goulet 1990:91.
620 “La tabula rasa revisitada”. Koolhaas i Mau 1995:
1091.
621 Mission Grand Axe La Defense n.d: n.p..
622 Comparem-la per exemple amb les pintures de
Kandinsky “The Red Spot” (1914) o “White Line”
(1920), o amb les pintures de Basquiat “Liberty”
(1983) o “Wine of Babylon” (1984).
623 Cosgrove 2008:4.
624 Brayer 1996:8.
625 Stan Allen desenvolupa de manera sostinguda un
interès en el mapa i els sistemes notacionals com
a manera d’augmentar l’instrumental de projecte

arquitectònic des de finals dels 1980s. Especialment
significatiu és el treball tant teòric com acadèmic
que realitza en el període 1989-2002, quan va
ser responsable del MS Advanced Architectural
Design a la universitat de Columbia de Nova York.
Igualment significatiu és el treball professional entre
1999 i 2003, que realitza en col·laboració amb James
Corner sota la marca Field Operations.
626 Manuel Gausa desenvolupa un interès en el mapa
com a format que permet accedir a condicions
netament contemporànies des dels 1990s. El treball
com a director de la revista Quaderns d’arquitectura
i urbanisme entre 1991 i 2000 va ser fèrtil en aquest
sentit. Posteriorment ha continuat treballant sobre
i amb el mapa com a eina projectiva en una sèrie
de projectes acadèmics (Metápolis, Institute for
Advanced Architecture of Catalonia) així com en la
pràctica professional.
627 James Corner s’interessa pel mapa com a agent de
projecte arquitectònic des de l’òptica del paisatge a
partir del llibre Taking Measures Across the American
Landscape de 1996, on publica una sèrie de mapes
propis que han tingut una influència significativa en
la disciplina. Posteriorment desenvolupa una tasca
sistemàtica de defensa de l’agència cartogràfica a
través d’articles acadèmics, i també com a catedràtic
del departament d’Arquitectura del paisatge
de la universitat de Pennsylvania. Al seu estudi
professional (James Corner Field Operations) aplica
part de les recerques acdèmiques sobre el mapa com
a eina de projecte.
628 Marie-Ange Brayer treballa amb la instrumentalitat
transversal del mapa (és a dir, la seva capacitat
d’interferència amb l’art i l’arquitectura), des dels
1990s. El seu treball al front del FRAC d’Orléans
entre 1996 i 2014 ha explorat algunes de les
vies més especulatives de relació mapa-projecte
arquitectònic, malgrat que en els darrers anys Brayer
ha pres una deriva que l’ha apartat de la reflexió
sobre la operativitat cartogràfica tal i com l’entenem
en aquesta tesi.
629 Allen 2000:41-44.
630 Gausa 1998. Gausa resumeix aquest ideari en un
decàleg: “acció desenfadada vs prudència tímida;
idea compromesa vs anàlisi erudita; estratègia
operativa vs planificació zeladora; mapa prospectiu
vs representació literal; sistema obert vs composició
tancada; procés evolutiu vs figuració reguladora;
solapament multicapa vs agregació lineal; diversitat
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mestissa vs homogeneïtat harmònica; reversibilitat
estructural
vs
permanència
mounmental;
construcció de paisatges vs construcció de
geometries.” Gausa 1998: n.p. Veure també Gausa
i Devesa 2010 per altres articles de Gausa (i altres)
entorn de la idea de mapes estratègics.

654 Per una explicació del concepte d’’urbanizzazione
debole’ i el projecte Agronica-Eindhoven, veure
Branzi 2002.
655 Branzi 2002.

633 Walczak et alt. 1988.

656 Branzi utilitza la idea de ‘prato di suporto’ per
descriure l’espai semi-urbanitzat a partir d’una
estructura distributiva bàsica i unes regles toves
i flexibles d’ocupació de l’espai vagament reglat.
Veure Branzi 2002.

634 Abrams 1987.

657 Branzi 2010.

635 El comentari és en una nota a peu de pàgina referida
al capítol “The Illegible City”, Allen 2000: 36-40.

658 Waldheim 2010.

636 Abrams 1987:47.

660 Easterling 1999c:1.

637 Allen 2000: 37.

661 Easterling 1999:3.

638 Allen 2000: 39-40. Dues tesi doctorals recents,
la d’Amadeu Santacana i la de Juan Elvira,
desenvolupen en detall la idea del canvi de l’artefacte
a l’efecte en l’arquitectura contemporània. Veure,
respectivament, Santacana 2013 i Elvira 2014.

662 Easterling 1999:2.

631 Corner 1999a.
632 Brayer 2000.

639 Habitatge i Ciutat 1988:110.
640 Per més informació sobre les propostes referides,
vegeu respectivament Gili 1997:64ss; Gili 1997:40ss.
Pel que fa a la proposta de Lion, ens referim a la
proposta d’Yves Lion i Fraçois Leclerq per al concurs
d’habitatges “Domus Demain. Research of a habitat
for the beginning of the 21st century” de 1984. Veure
Gili 1997:46ss.
641 Herzog i de Meuron 1996:n.p.. Veure també Herzog
1989:121.

659 Waldheim 2010:117.

663 Easterling 2005:129.
664 Easterling 2002.
665 Easterling 2002:170.
666 Easterling 2005:132.
667 Easterling 2003:157, en referència a Hardt i Negri.
668 Easterling 2002:180.
669 Easterling 1999b:3.
670 Easterling 1999b:3.
671 Easterling 1999:2.
672 Easterling 2005:1.
673 Easterling 1999:2.
674 Easterling 2005:4.

642 Herzog i de Meuron 1996:n.p..

675 Citat a Easterling 2014a:38-39.

643 Herzog i de Meuron 1996:n.p..

676 Benton MacKaye citat a Easterling 1999:17, les
itàliques són nostres.

644 Herzog i de Meuron 1996:n.p..

677 Easterling 2003:156.

645 Herzog 1989:112
646 Per una bona antologia del projecte, veure Branzi
2006.

678 Easterling 2005:134.
679 Easterling 2002:182.

647 Archizoom 1971.

680 Easterling 2002:182.

648 Archizoom 1971.

681 Easterling 2002:185.

649 Branzi 1992:50.

682 Per més informació, veure “Extrastatecraft” n.d..
Veure també el llibre que recull els resultats de sis
anys de recerca, Easterling 2014b.

650 Varnelis 2005:39.
651 Branzi 2006:15.
652 Text extret del cartell de l’exposició Superarchitettura,
d’Archizoom i Superstudio, Galeria Jolly 2, Pistoia,
4-17 desembre de 1966.
653 Augé 1992.

683 La fundació del LUB el 1968 va reunir, sota la
iniciativa de Manuel de Solà-Morales, als professors
Joan Busquets, Antonio Font, Miquel Domingo i
José Luís Gómez Ordóñez a l’Escola d’Arquitectura
de Barcelona (ETSAB). L’any 2010 comença l’edició
de la revista digital d’UR que dóna continuïtat a UR
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- Urbanismo Revista (1985-1992).

711 Eisenman 1999:182-186.

684 Solà-Morales 2008:78.

712 Eisenman 1999:74-75.

685 Solà-Morales 2008:18-19.

713 Eisenman 1999:27.

686 Busquets 2003:161.

714 Eisenman 1999:35.

687 Busquets 2006:14.

715 Eisenman 2007:77.

688 Busquets 2003:161.

716 Eisenman 2007:77.

689 El text és de Manuel de Solà-Morales. Busquets
2003:10.

717 Morgan 2006:n.p.

690 Veure Busquets 2003.

719 Eisenman 2007:77.

691 Opsys 2009.

720 Eisenman 2007:78.

692 Veure el que suposadament és el primer esbós de
treball per la proposta del Parc de La Villette, de
1982, Tschumi 2006:49.

721 Eisenman 2007:78.

693 Tschumi 2006:49-50.
694 Enrique Walker entrevistant a Bernard Tschumi.
Tschumi 2006:54.
695 Tschumi 2006:61.

718 Derrida i Eisenman 1997:10.

722 Libeskind 2000:23.
723 Libeskind 2000:23-24.
724 Libeskind 2000:24.
725 Libeskind 2000:25-26.
726 Libeskind i Feireiss 1992: 63.
727 Dogan i Neressian 2012:19.

696 Veure Tschumi 2006:51.

728 Per un major desenvolupament en l’ús instrumental
de l’estrella de David en la formalització del Museu
Jueu de Berlin, veure Dogan i Neressian 2012.

697 Tschumi 2006:55.
698 Tschumi 2014:109.
699 Tschumi 2006:62.
700 Per un desenvolupament en profunditat de la teoria
de la disjunció entre espai i esdeveniment, veure
Tschumi 1996a.
701 Tschumi 2006:59.

729 Khan-Magomedov 1990:82-100. Veure especialment
la sèrie d’esbossos preliminars a les pàgines 83-86.
730 Dogan i Neressian 2012:25.
731 Libeskind 1999: n.p..
732 Utilitzem ‘traducció’ en el sentit emprat a Azulay
1999.

702 Tschumi 2006:62.
703 Tschumi 2014:108.

733 Foster 1997:7.

704 Tschumi 2006:70-71/75.

734 Holl 1991:79

705 Eisenman 1999:37.

735 Holl 1991:79.

706 Eisenman 1999:171-172.
707 Malgrat l’interès projectual de l’apropiació de la
cartografia per part d’Eisenman, cal apuntar a l’ús
excessivament ‘convenient’ que a voltes fa de la
cartografia, especialment pel que fa a la ‘traducció’
literal del mapa al projecte arquitectònic, procés
que posa en evidència un solipsisme de base en la
apropiació del mapa com a instrument projectiu.
Veure Azulay 1999.
708 Miralles 1997:170.
709 Eisenman 1999:178/189-190. Per la diferència entre
“superposition” i “superimposition”, veure també
Eisenman 1999:29.
710 Per un desenvolupament més detallat del concepte
de excavació artificial i el seu efecte en els projectes
d’Eisenman, veure Bédard 1994.

736 Holl 1991:82.
737 Holl 1991:79.
738 Holl 1991:84.
739 Holl 1991:84.
740 Miralles 2009:53.
741 Veure Miralles 2009, Heyden 2006.
742 Miralles 2009:53.
743 Miralles 1996:152.
744 Heisenberg 1971:51.
745 Miralles 1996:152.
746 Utilitzem el terme ‘propensió’ en el sentit donat a
Jullien 1995.
747 Miralles 1996:152.
748 Miralles 2009:53.
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749 Veure Paez 2004.

787 Metapolis 2003.

750 Desvigne i Dalnoky 1995:111.

788 Vives i Estapé 2003:5.

751 Veure <http://www.ruimtevoorderivier.nl/>

789 Metapolis 2003:contraportada.

752 Desvigne 2008b:5.

790 Mansilla i Viu 2003:220.

753 Desvigne 2009:23.

791 Mansilla i Viu 2003:221.

754 Desvigne 2008b:5.

792 Mansilla i Viu 2003:220.

755 Desvigne 2008b:5.

793 Mansilla i Viu 2003:220.

756 Desvigne 2008b:5.

794 Mansilla i Viu 2003:221-222.

757 Desvigne 2008b:5.

795 Veure els diagrames de creixement continu,
creixement nodal i creixement per gelosia a Mansilla
i Viu 2003:222.

758 Desvigne 2008a:n.p..
759 Desvigne 2008a:n.p..
760 Tots els projectes citats són publicats a Desvigne
2009.

796 Mansilla i Viu 2003:222.
797 Mansilla i Viu 2003:223.

761 Desvigne 2009:12.

798 Chora 2001:23.

762 Per un desenvolupament més aprofundit sobre
l’”inacabat” en l’obra de Desvigne, veure Corner
2009.

799 Chora 2001.
800 Chora 2001:27.

764 Desvigne 2009:13.

801 Chora 2001:8. De manera més resumida, les
preguntes són: “How to see? How to play? How to tell?
I How to act?”, Chora 2001:4.

765 Ito 1995:156.

802 Chora 2001:27.

766 Ito 1995:156.

803 Tots ells publicats a Chora 2002.

767 Ito 1995:156.

804 Chora 2001:284.

768 Allen 1999b.

805 Chora 2001:77.

769 Varnelis 2011:58.

806 Tots ells publicats a Chora 2001.

770 Allen 1999a:52-53..

807 Urban Gallery n.d.

771 Allen 1999c:72.

808 Urban Gallery n.d.

772 Allen 1999c:72.

809 Veure Archispiel (especialment els ‘game logs’) per
un desenvolupament alternatiu de mapes-protocol
com a reguladors de decisions projectuals en un
entorn de joc. Paez i Elvira 2015.

763 Desvigne 2008a:n.p..

773 Allen 1999c:72.
774 Allen 1999c:72.
775 Allen 1999a:52.

810 Urban Gallery n.d.

776 Allen 1999c:74.

811 Corner 1999a:243.

777 Murado i Elvira 2001.
778 Veure respectivament Easterling 1999, Allen 1999b.

812 Taichung Gateway
Competition:2011.

779 Murado i Elvira 2001:99.

813 Mosbach et alt. 2011:01

780 Murado i Elvira 2001:102.

814 Mosbach et alt. 2011:01

781 Murado i Elvira 2001:99.

815 El projecte La Climatisation de l’atmosphère à la
surface de notre globe + Architecture de l’air va
formar part de l’exposició colectiva “Antagonismes
2, l’objet”, realitzada al Musée des Arts Décoratifs
el març de 1962. Els resultats més cèlebres d’aquest
projecte són les peces ANT 102 “Architecture de l’air”
i Cité climatisée, tots dos del 1961. Veure Morineau
2006: 93, 95.

782 Murado i Elvira 2001:106.
783 Murado i Elvira 2001:106.
784 Murado i Elvira 2001:103.
785 Murado i Elvira 2001:110.
786 Elvira 2005. Per una el·laboració recent del joc com
a metodologia de projecte arquitectònic, veure Paez
i Elvira 2015.
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816 Reinterpretació en clau irònica de la divisa moderna
de Louis Sullivan ‘ form follows function’ (la forma
segueix la funció), i les múltiples iteracions posteriors
de què ha estat objecte. Mosbach 2011: n.p.
817 Mosbach et alt. 2012: n.p.
818 Veure per exemple, Corner 1999a:235-239, Paez
2009:192-199.
819 OMA/Koolhaas 2005:358.
820 Tots els projectes referits, excepte el darrer, estan
àmpliament publicats, per exemple a AMO-OMA/
Koolhaas 2006. Per Zeekracht, veure OMA 2008:n.p..
821 OMA/Koolhaas 2005:378.
822 Utilitzem la oposició entre ‘tàctica’ i ‘estratègia’
seguint Michel de Certeau. Certeau 1984:32-39.
823 OMA/Koolhaas 2005:381.
824 OMA/Koolhaas 2005:378.
825 OMA/Koolhaas 2005:378.
826 OMA/Koolhaas 2005:378.
827 Tots els projectes referits estan publicats a FOA 2003.
828 Per informació més completa sobre el plantejament
del concurs i l’anàlisi crítica de les cinc propostes
finalistes, veure Czerniak 2002 i Waldheim 2001.

847 Field Operations 2006:5.
848 Field Operations 2001:7.
849 Field Operations 2001:6.
850 Field Operations 2006:6.
851 Field Operations 2001:7. L’original anglès té un joc
de paraules que es perd en la traducció: “The result
is a synthetic, integrative nature, simultaneously
wild and cultivated, bewildering and cultivating.” Les
itàliques són nostres.
852 Field Operations 2001:7.
853 Val la pena comparar els mapes-protocol de
Chora pel projecte de Carlsberg, amb els mapesinstruments de Field Operations pel projecte de
Fresh Kills. Si bé ambdós mobilitzen la operativitat
cartogràfica per generar un ‘tauler de joc’, en el
primer cas allò que es juga en aquest tauler és la
definició d’allò que serà objecte de projecte; mentre
que en el segon cas l’objecte del projecte ja està
clarament establert, i allò que es juga en el tauler és
la definició precisa i consensuada de les solucions
concretes que resoldran el projecte.
854 Field Operations 2001:7.
855 Field Operations 2006:14.

829 “Downsview Park: Park Design History” 2012: n.p.

856 Field Operations 2001:9.

830 “Downsview Park: Park Design History” 2012: n.p.

857 Field Operations 2006:6.

831 “Downsview Park: Park Design History” 2012: n.p.

858 Ciudad del Flamenco 2004:8.

832 FOA 2003:22.

859 SANAA 2004:212.

833 FOA 2003:22.

860 SANAA 2004:214.

834 FOA 2003:22.

861 Ciudad del Flamenco 2004:39.

835 FOA 2003:22.

862 SANAA 2004:212.

836 FOA 2003:24.

863 Ciudad del Flamenco 2004:43.

837 FOA 2003:24.

864 Sejima i Nishizawa 2003: n.p..

838 Veure Corner 1996; Corner 1999a; Corner 1999c,
respectivament.

865 Sejima i Nishizawa 2003: n.p..

839 Jackson 1984: 8.
840 Hight 2003:27. En el passatge citat Hight està
exposant la visió de Reyner Banham.
841 Field Operations 2001:10.

867 Sejima i Nishizawa 2003: n.p..
868 Ito 1996.
869 Ishigami 2008:23.
870 Kwinter 2001:52-101.

842 Field Operations 2001:7.

871 Ábalos 2014:8.

843 Corner 1999d: n.p..
844 Corner 1999d: n.p.. Veure §El projecte com a tauler
de joc.
845 Veure el “Principi de Multiplicitat”, Deleuze i
Guattari 1987:9.
846 Field Operations 2001:8.

866 Sejima i Nishizawa 2003: n.p..

872 Ábalos 2011a:136.
873 Veure Ábalos 2011a.
874 Veure Ábalos 2011b.
875 Veure Ábalos 2012.
876 Veure Ábalos 2011a, Ábalos 2012.
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877 Ábalos 2011a:132-133.
878 Ábalos 2011a:127.
879 Ábalos 2011a:127.
880 Ábalos 2014:13.
881 Ábalos et alt. 2011:140.
882 Ábalos 2011a:133. Per referències als landform
buildings, veure Allen i McQuade 2011. Per
referències als verticalscapes, veure Ábalos 2008b i
Ábalos 2012.
883 Ábalos 2014:11.
884 Ábalos i Ibáñez 2012.
885 Ábalos 2012: 16-20.
886 Ábalos et alt. 2011:137-138.
887 Manteca 2011:18.
888 Ábalos 2014:13.
889 Ábalos et alt. 2011:143.
890 Ábalos 2014:15.
891 Ahylo 2010:166. Un algoritme és un “conjunt de
regles per a resoldre un problema en un nombre
finit de passos” (DIEC), i en aquest cas s’aplica a un
algoritme computacional.
892 Ahylo 2010:166.
893 Blasetti 2014:n.p.
894 Blasetti 2010: 36. Les itàliques són nostres.
895 Blasetti 2010: 36.
896 Blasetti 2010: 38.
897 Blasetti 2010: 38.
898 Blasetti 2010: 40.
899 Blasetti 2014:n.p.
900 Wolfram n.d.:n.p.
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Referència a imatges
Fig. 82.

Composició de l’autor en base a Tschumi
2006:60, Lucan 1991:86, Eisenman 1999:170

Fig. 83.

Smithson 2001: 241.

Fig. 84.

Smithson 1986:n.p.

Fig. 85.

Rossi 1982:159

Fig. 86.

Price 2003a:20

Fig. 87.

Goulet 1990:143,97

Fig. 88.

https://www.flickr.com/photos/
bcmng/7327093716
http://matslovesit.blogspot.com.es/2013/04/
melun-senart-ville-nouvelle-competition.
html

1999:171,172,178
Fig. 107. Composició de l’autor en base a Libeskind
2000:23,25
Fig. 108. Composició de l’autor en base a Holl 1991:
85,86
Fig. 109. Composició de l’autor en base a Miralles
1996:153,154
Fig. 110. Composició de l’autor en base a Desvigne
2009:22,24
Fig. 111. Producció pròpia de l’autor + Santi Ibarra.
Fotografies de Jose Hevia.

Fig. 89.

Goulet 1990:137

Fig. 112. Composició de l’autor en base a Ito
1995:158,159

Fig. 90.

Composició de l’autor en base a Goulet
1990:155-165

Fig. 113. Composició de l’autor en base a Allen
1999c:77,75

Fig. 91.

Composició de l’autor en base a Goulet
1990:171-179

Fig. 92.

Composició de l’autor en base a Goulet
1990:131 i Lucan 1991:115

Fig. 114. Composició de l’autor en base a Murado
i Elvira 2001:103,107,108,109 i material
addicional aportat per Juan Elvira

Fig. 93.

Composició de l’autor en base a Goulet
1990:85,87

Fig. 94.

Goulet 1990:115

Fig. 95.

Lucan 1991:115

Fig. 96.

Producció pròpia de l’autor + Roger Adam

Fig. 97.

Producció pròpia de l’autor (mapa)
Fotografia de Paula Arroyo-ojovivo.

Fig. 98.

Composició de l’autor en base a Allen i
Hacker 1988:n.p. i Allen 2009:61

Fig. 99.

Composició de l’autor en base a
http://www.raco.cat/index.php/
QuadernsArquitecturaUrbanisme/article/
view/231080/338981

Fig. 100. Composició de l’autor en base a
Waldheim2010:115 i http://quaderns.coac.
net/en/2014/08/equal-sized-rooms/
Fig. 101. Composició de l’autor en base a Easterling
2002:172,174,179
Fig. 102. Busquets 2003:165
Fig. 103. Composició de l’autor en base a http://www.
opsys.net/index.php?/projects/the-year-2100/
Fig. 104. Producció pròpia de l’autor (AiB arquitectes)

Fig. 115. Composició de l’autor en base a Mansilla
i Viu 2003:221,223,230,231 i material
addicional aportat per Jordi Mansilla
Fig. 116. Composició de l’autor en base a http://www.
chora.org/?p=46
Fig. 117.

Composició de l’autor en base a http://elap.es/
archpapers/2012/03/the-taichung-gatewaypark-competition-projects-of-the-winners/

Fig. 118. Producció pròpia de l’autor (AiB arquitectes)
Fig. 119. Composició de l’autor en base a OMA 2005
Fig. 120. Composició de l’autor en base a FOA
2003:23,33,34,29,30,25
Fig. 121. Composició de l’autor en base a Field
Operations 2006:12,15,33,39
Fig. 122. Composició de l’autor en base a SANAA
2004: 214,218,219
Fig. 123. Composició de l’autor en base a Ábalos i
Sentkiewicz 2011:18,96,97 i Ábalos i Ibáñez
2012 i material addicional aportat per Iñaki
Ábalos
Fig. 124. Composició de l’autor en base a Ahylo
2010:167,169 i material addicional aportat per
Ezio Blasetti

Fig. 105. Composició de l’autor en base a Tschumi
2006:52,62,58
Fig. 106. Composició de l’autor en base a Eisenman
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Al llarg d’aquesta tesi hem anat explorant la relació entre mapa i projecte des d’angles diferents i utilitzant metodologies diverses. La primera part és la més especulativa: proposa i
desenvolupa el concepte de cartografia operativa com un agent amb capacitat d’ampliar els
objectius, mètodes i eines del projecte arquitectònic contemporani. La segona part, de caràcter expositiu, mostra que el mapa és un document ric i complex que ha estat incardinat
culturalment des de posicions molt diferenciades. La tercera part, de to evocatiu, palesa que
els mapes són una font inesgotable de riquesa intepretativa. La quarta part, finalment, és la
més demostrativa, i argumenta les diferents vies d’operativitat cartogràfica en el projecte
arquitectònic recent.
Les conclusions se centraran en aquesta quarta part, ja que és on es concentren bona part
de les claus propositives de la tesi: primerament es proposa una taxonomia tant dels àmbits
com dels modes d’operativitat cartogràfica en el projecte arquitectònic en el període 19822012, i després es comprova la seva validesa i utilitat a través de l’estudi de vint-i-quatre
projectes recents.
La sèrie de vint-i-quatre casos d’estudi desenvolupats al capítol anterior hauria de mostrar, en primer lloc, la pertinència de la taxonomia proposada, i consegüentment hauria de
fer palesa la diferència entre els mapes-visió, els mapes-construcció, els mapes-protocol i els
mapes-instrument. En segon lloc, hauria de mostrar la gran varietat que cada mode d’operativitat cartogràfica acull. En tercer lloc, hauria de servir per apel·lar críticament la pròpia
taxonomia proposada, que com tota estructura classificatòria ha de ser ‘útil’ més que no
pas ‘veritable’. La taxonomia proposada no pretén pas generar classificacions essencialistes
sinó purament operatives, i en conseqüència el seu valor ha de mesurar-se no pas en termes
de veritat sinó de capacitat agent. No es tracta doncs d’establir compartiments estancs i
absoluts, sinó d’identificar amb cert grau de precisió pols i tendències de l’operativitat dels
mapes que contribueixin a ampliar el camp del projecte. En darrer lloc, els modes de visió,
construcció, protocol i instrument que hem plantejat haurien de servir per comprendre els
darrers trenta anys de cultura del projecte arquitectònic amb una mirada renovada, així
com, sobretot, per avançar en noves vies de recerca en el futur immediat.
Els casos d’estudi s’han escollit amb el criteri d’il·lustrar amb claredat les diferents formes de relació operativa entre mapa i projecte. En aquest sentit, hem tendit a presentar
casos que exemplifiquen aquestes lògiques de la manera més nítida possible. Bona part
dels més de cinc-cents projectes d’entre els quals s’han seleccionat els vint-i-quatre casos
d’estudi no són tan clars, però no són per això menys interessants. No només són diversos
els modes operatius (visió, construcció, protocol i instrument) i els àmbits del projecte en els
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quals s’apliquen (conceptualització, resolució, comunicació), sinó que també són diversos
els graus d’implicació dels diferents projectes amb la cartografia operativa. Si bé en alguns
dels casos la importància d’operacions cartogràfiques és central, habitualment els projectes
arquitectònics mobilitzen l’operativitat cartogràfica com a un dels molts horitzons que informen el projecte arquitectònic contemporani.
Finalment, cal deixar clar que els casos d’estudi s’han escollit amb la voluntat d’oferir una
visió el més rica i equilibrada possible de les moltes sensibilitats arquitectòniques—tan
edificatòries com urbanístiques com paisatgístiques—que utilitzen de manera operativa el
mapa com a eina de projecte. Malgrat tot, i degut a la necessitat d’acotar el treball, cal recordar que la selecció final ha deixat fora una gran quantitat de projectes excel·lents. Molts
projectistes rellevants en el camp de la cartografia operativa no han estat inclosos a la llista
final.1 Igualment, molts altres projectes interessants d’arquitectes ja inclosos tampoc s’han
pogut tractar.2 Aquesta reflexió és adient abans de passar a extreure’n conclusions ja que
no hem de confondre els casos desenvolupats amb el panorama complet de l’operativitat
cartogràfica en el projecte arquitectònic, així com tampoc cal cometre l’error d’extrapolar
característiques dels casos d’estudi al conjunt de les praxi de cartografia operativa a l’arquitectura recent.3
No obstant aquesta nota de descàrrec, és ben clar que a partir del conjunt de la tesi—i especialment dels projectes estudiats en la quarta part—, podem identificar una sèrie de recurrències que presentem a tall de conclusions incipients sobre l’operativitat cartogràfica en el
projecte arquitectònic entre 1982 i 2012:
RELACIÓ ENTRE CARTOGRAFIA OPERATIVA I PRÀCTIQUES
DIAGRAMÀTIQUES

Podem llegir els usos operatius del mapa en el projecte arquitectònic en relació directa amb
l’auge dels usos del diagrama, que probablement sigui allò que ha caracteritzat de manera
més important la recreca arquitectònica a nivell acadèmic durant els darrers quinze anys.
La cartografia operativa tal i com la hem conceptualitzada en aquesta tesi es pot connectar
directament amb la deriva diagramàtica del projecte arquitectònic.
Els aspectes més característics de les pràctiques diagramàtiques poden resumir-se en tres
punts:
»» Entendre i modelar la realitat diagramàticament, és a dir, fixant l’atenció en les relacions més que no pas en les formalitzacions, en les dinàmiques més que no pas en les
estructures.
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»» Utilitzar la capacitat generativa del diagrama, és a dir, el seu doble rol, simultàniament
descriptiu (descriure un comportament o una relació) i projectiu (proposar un comportament o una relació).
»» Entendre el diagrama com una manera de fer proliferar el pensament i l’acció, obrint
el camí a nous tipus d’autoria arquitectònica on la subjectivitat és mediada pel diagrama.
La cartografia operativa comparteix totes aquestes característiques, aportant, a més, la fricció amb el defora—la tan necessària exterioritat que obstrueix la tendència a la introversió
de l’arquitectura i facilita una reconnexió amb la contemporaneïtat de la qual ha estat expulsada.
INTEGRACIÓ DISCIPLINAR EDIFICACIÓ/URBANISME/PAISATGE

En els darrers deu anys s’observa una tendència a una certa concentració de la recerca i la
pràctica del que hem conceptualitzat com a cartografia operativa en els àmbits disciplinars
del paisatge i l’urbanisme en detriment de l’arquitectura d’arrel més tradicional, diguem-ne
edificatòria.
Cal recalcar que això no implica una manca de validesa del plantejament metodòlogic de
la cartografia operativa en l’edificació, sinó simplement que el mapa, per característiques
pròpies i sobretot per la seva història, és més immediatament connectable amb l’escala territorial que no pas amb l’escala objectual.
Ara bé, és pertinent fer una reflexió de les raons que duen a aquesta tendència, i que segons
el nostre parer respon, en primer lloc, a característiques pròpies del mapa com a document
i de la cartografia com a pràctica:
»» El mapa ha privilegiat històricament la gran escala territorial, de manera que els treballs a gran escala ja tenien incorporada la cartografia en el seu utillatge metodològic—malgrat que fins fa poc estigués limitat a un ús analític basat en una concepció
tècnico-positivista de la cartografia.
»» El mapa ofereix un determinat reconeixement de la realitat sobre la qual s’intervé, de
manera que esdevé un format preferent en disciplines que requereixen un ‘paper en
brut’. La lògica—sovint massa autònoma—de l’arquitectura edificatòria ha dificultat
de vegades l’ús operatiu del mapa.
Des d’un altre punt de vista, la priorització de l’ús crític del mapa en el paisatge i en l’urbanisme també respon a condicions de la pròpia evolució de l’arquitectura en un sentit ampli,
470

 

que apunten a una re-integració dels tres principals àmbits disciplinars de l’arquitectura:
edificació, urbanisme i paisatge.
»» La crisi de l’arquitectura edificatòria convencional com a disciplina amb capacitat
d’agència real sobre la realitat contemporània. En concret, l’objectualitat de l’arquitectura i la seva insistència en qüestions estrictament morfològiques entra en crisi en
relació amb la realitat i la narrativa tardocapitalista de la globalització econòmica i la
priorització dels fluxos. Múltiples moviments arquitectònics de finals dels 1970s i mitjan 1980s van fer un esforç titànic per incardinar la vigència de la arquitectura a partir
del problema del sentit—allò que Rem Koolhaas ha caracteritzat molt eloqüentment
com el ‘malson semàntic’. Després dels diversos ‘–ismes’, les posicions d’avantguarda
es van desplaçar cap a lògiques processuals, programàtiques, estratègiques i tàctiques
que obstrueixen d’entrada la preeminència de l’objectualitat en favor de la performativitat.
»» El desenvolupament d’una disciplina pròpia d’arquitectura del paisatge, que ha obligat
a resituar, tan a nivell acadèmic com professional, els límits disciplinars de l’arquitectura. Les facultats d’arquitectura del paisatge, alliberades de bona part del llast
cultural i procedimental que taxa l’arquitectura convencional, esdevenen centres de
recerca àgils que paulatinament aniran adquirint rellevància en la pròpia disciplina
clàssica de l’arquitectura (edificatòria i objectual). Això duu a postular el paisatge com
a nou front des del qual renovar l’instrumental tant conceptual com operatiu de l’arquitectura i l’urbanisme. El concurs del Parc de La Villette que prenem com a inici
d’una època és el detonant visible d’aquesta tendència fins aleshores subterrània. A
partir d’aquest interès renovat pel paisatge per part dels arquitectes, va quallant una
autèntica reintegració disciplinar de l’arquitectura en conjunt: edificació, urbanisme
i paisatge.
MULTIESCALARITAT, RELACIONALITAT I TEMPORALITAT

Convenientment utilitzat, el mapa es converteix en un format molt vàlid per tractar aspectes de la realitat difícilment abordables des de l’instrumental clàssic del projecte arquitectònic. El mapa facilita treballar el projecte en termes processuals i performatius, cosa que
l’obre a la realitat contemporània ‘en flux’ de forma més immediata. Podem reconèixer tres
camps especialment significatius en el projecte arquitectònic contemporani derivats de l’exploració de les qualitats operatives del mapa:
»» La multiescalaritat: el pla de consistència del mapa permet incorporar tant conceptualment com instrumental la multiescalaritat intrínseca a tot projecte, que les divisions
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de les diferents sub-disciplines de projecte espacial han anat minant (§ Allen-Hacker, Busquets, Miralles, Easterling, Holl).

»» La relacionalitat: la indexalitat del mapa facilita entendre el projecte arquitectònic en
termes d’establir relacions entre diferents elements, condicions o agents, de manera
que les relacions que s’estableixen són tant o més significatives que les qualitats intrínseques dels elements en relació (§ Tschumi, Ito, Libeskind, FOA, OMA).
»» La temporalitat: la qualitat performativa del mapa, derivada del fet de ser un format
obert i amb múltiples entrades, capaç de ser actualitzat, rellegit i reutilitzat contínuament, promou la incorporació del vector temporal en el projecte i permet explorar una
realitat en perpetu estat de canvi (§ Allen, Eisenman, Chora, Mosbach-Rahm, Corner).
La incorporació del vector temporal, així com la multiescalaritat i la lògica relacional, tenen
profundes implicacions tant en els objectius, com en les metodologies i en els formats del
projecte d’arquitectura.
NOUS OBJECTIUS DE PROJECTE

Els objectius del projecte arquitectònic han sofert una important ampliació gràcies a la
incorporació de la cartografia operativa en els processos de projecte. Allò que el projecte
d’arquitectura pot abordar i les preguntes a les quals aspira a respondre s’han anat eixamplant progressivament partir de les capacitats pròpies del mapa—com ara la generació d’un
entorn consistent on tot entra en relació amb tot, o el registre intencionat de certs aspectes
de la realitat sobre la qual s’intervé. Entre els nous objectius de projecte explorats—mal que
sigui incipientment—els darrers trenta anys podem destacar els següents:
»» El projecte possibilitador, que fixa l’atenció en fomentar, facilitar o possibilitar més
que no pas en resoldre—paisatges logístics, urbanisme infraestructural, espais apropiables, estructures activades per l’ús, etc. L’espai de l’organització, l’espai performatiu
de l’activitat que es desenvolupa al llarg del temps s’afegeix a l’arsenal dels arquitectes,
que ja no es limiten a l’espai de l’objecte estàtic i representatiu (§ Ito, Allen, Mansilla-Viu,
OMA, Corner).

»» El projecte estratègic on les decisions arquitectòniques no es basen en determinacions
concretes, sinó en línies d’acció dirigides però obertes. A partir de certs nivells de
complexitat, el projecte ja no pot tenir com a objectiu la definició específica i acotada
d’una estructura. El projecte estratègic permet mantenir la rellevància i la capacitat
transformadora de l’arquitectura redefinint els seus objectius i ajustant els seus sistemes de presa de decisió. (§ Branzi, Tschumi, Murado- Elvira, Chora, Busquets).
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»» El projecte tàctic es basa en un reconeixement de condicions, un desenvolupament de
solucions discretes—catàleg de solucions, prototipologies, catalitzadors, etc.—i una
implementació tàctica d’aquestes solucions en el camp prèviament reconegut. Els objectius convencionals del projecte arquitectònic s’ajusten a través d’una mirada àgil
i hàbil sobre la realitat on s’intervé, i es maximitzen els resultats a partir d’utilitzar
una paleta relativament reduïda d’opcions específiques de manera molt intencionada
i precisa (§ FOA, Ahylo, Herzog & de Meuron, Sanaa, Miralles).
»» El projecte activista, que converteix la crítica activista en projecte d’arquitectura superant la negativitat de la crítica convencional i aportant-li un caràcter positiu i anticipatori. Sovint es tracta d’un projecte no propositiu de forma directa sinó indirecta, a
través de denunciar certes condicions indesitjables o posar de manifest certes possibilitats de reconfiguració del terreny de l’arquitectura. La solució concreta aportada, si
existeix, s’entén habitualment en termes d’exemplificació d’unes noves possibilitats, la
promoció de les quals és el veritable objectiu del projecte (§ Hacker-Allen, Easterling, OPSYS,
Desvigne, Ábalos-Sentkiewicz).

NOVES METODOLOGIES DE PROJECTE

La progressiva integració de la cartografia operativa en l’utillatge del projecte contemporani
ha facilitat nous processos i noves metodologies de treball, entre les quals podem destacar
els següents:
»» La incorporació en el projecte arquitectònic de narratives heterònomes, que permeten
connectar el projecte amb lògiques externes a la disciplina arquitectònica convencionalment establerta—com per exemple la globalització, l’energia, la història o el text (§
Allen-Hacker, OPSYS, Eisenman, Libeskind).

»» La protocolització d’un aspecte concret de la realitat que es transforma a través del
projecte, com, per exemple, el somatisme termodinàmic que permet informar morfològicament el projecte des de paràmetres energètico-climàtics (§ Mosbach-Rahm, ÁbalosSentkiewicz), o la topografia relacional que posa en relació la configuració de la superfície

amb l’organització dels fluxos d’aigua, de circulació o de programa (§ Desvigne, Corner).
»» L’aplicació d’eines informàtiques avançades per simular comportaments en un entorn
donat (existent o projectat), fer emergir patrons d’autoorganització, explorar lògiques
de form-finding o establir circuits de retroalimentació entre proposta i registre que
permetin treballar de manera dinàmica i no finalista (§ FOA, Ábalos-Sentkiewicz, Ahylo).
»» L’exploració de metodologies derivades de la teoria del joc (game theory) al projecte
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arquitectònic—que promouen la comprensió activa i performativa de les dinàmiques
existents en un lloc concret—fomenten la negociació com a manera d’aproximar-se a
les solucions i sobretot permeten introduir l’atzar—evitant així la sobredeterminació
que sovint pateixen els processos tant convencionals com experimentals de projecte (§
Allen, Murado- Elvira, Chora, Corner).

NOUS FORMATS DE PROJECTE

La cartografia operativa permet plantejar nous criteris de rigor i explorar nous formats de
treball en el projecte arquitectònic. El rigor és un índex del grau d’ajust, avinença o conformitat entre un resultat i el seu objectiu, i en l’arquitectura contemporània ja no es pot associar estrictament a la precisió mètrica i positiva de la tradició matemàtica clàssica. El mapa,
utilitzat críticament, obre nous camps de qualitats mesurables, però també de qualitats no
mesurables però sí qualificables, i per tant concebibles, relacionables, comparables i operables. A partir d’aquests nous criteris de rigor s’obren nous formats de treball i de projecte.
Alguns dels nous formats de treball en el projecte arquitectònic són els següents:
»» Imatgeria: formats de projecte basats en la generació d’una imatgeria que tendeixi a
transformar la percepció d’un tipus de problemàtica arquitectònica concreta. El valor
de la imatge no és aquí de tipus mimètico-representatiu, sinó de tipus simbòlico-fundacional, ja que pretén obrir nous territoris de projecte.
»» Control remot: formats de treball del projecte que assumeixen la impossibilitat del
control total i proposen sistemes de gestió o control ‘tou’ enlloc del control estricte de
les decisions, els processos i els resultats del projecte arquitectònic.
»» Solucions obertes: formats que assumeixen com a vàlides solucions arquitectòniques
no determinades de manera unívoca i tancada. Això inclou des de solucions arquitectòniques múltiples a un mateix plantejament projectual, fins a solucions variables en
funció de l’actualització concreta d’un projecte entès com a protocol obert.
»» Emergència: formats de treball basats en activar l'auto-organització en el procés de
projecte i explorar solucions emergents. L’emergència es refereix als processos en virtut dels quals interaccions entre entitats simples generen entitats de major dimensió
patrons i regularitats que no apareixen en les primeres. Des d’aquest punt de vista la
resolució del projecte no s’imposa de manera top-down sinó que múltiples solucions
possibles apareixen com a resultat d’un procés d’interacció.
»» Form-finding: formats de treball basats en la definició precisa d’una morfologia de tal
manera que respongui a certs condicionants prèviament definits, sovint relacionats
amb un comportament desitjat. Aquesta aproximació permet pensar en la forma com
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el resultat d’un procés iteratiu d’acostar-se a una performativitat específica, enlloc
d’entendre-la com un apriori merament morfològic.
»» Mediació: formats de treball basats en sistemes de mediació entre projectista i projecte—mapes, diagrames, partitures, guions, escenaris, formats espacials, protocols—,
intermediaris abstractes que informen operativament el procés de presa de decisions
del projecte arquitectònic a través d’establir una mediació entre la realitat de partida i
la voluntat arquitectònica de transformació d’aquesta realitat.
»» Negociació: formats de treball dialògics i corals que incorporen agents múltiples en un
format consistent que permet posar-los en relació operativa. Els formats de negociació
van molt més enllà de la recerca del consens o del mite de la participació políticament
correcta, i obren un nou front de presa de decisions des d’una subjectivitat plural.
NOVES AUTORIES

L’associació de nous objectius, nous mètodes i nous formats de treball, genera nous sistemes
de presa de decisió en el projecte arquitectònic i consegüentment noves autories. La operativitat cartogràfica, entre molts altres elements, facilita l’aparició d’aquestes noves formes
d’autoria, des dels marcs col·laboratius d’agents múltiples fins a l’autoria difosa, passant
per l’arquitecte-mediador o el mestre de cerimònies, director de processos irreductibles.
Aquestes noves maneres d’esdevenir autor generen progressivament el que podríem anomenar l’arquitecte augmentat (augmented architect), és a dir, una figura que amplia l’autoria
convencional de l’arquitecte mitjançant la millora de les seves capacitats performatives gràcies a la incorporació de nous dispositius conceptuals, metodològics i tecnològics, entre els
quals hi ha la cartografia operativa.
Aquesta ens sembla una qüestió de fons de la màxima importància, ja que l’arquitecte augmentat ens permet pensar la superació de l’autoria arquitectònica convencional (limitada
per les capacitats pròpies d’un subjecte autàrquic), a través d’una nova forma de subjectivitat
augmentada que no perd sinó que manté i encara amplia la capacitat de decidir—és a dir,
de prendre partit i efectuar el salt al buit que reorienta la realitat a través de la bella violència
de la “subjectivitat”, sense la qual, si més no fins ara, no hi pot haver un projecte realment
creatiu.
RECONEIXEMENT PROJECTIU

Finalment, la cartografia operativa ha permès fer un pas de gegant al projecte arquitectònic
contemporani tot incorporant-hi lògiques de reconeixement projectiu de les condicions de
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l’entorn on es treballa. Com ja apuntàvem a la Introducció, la cartografia operativa supera
de molt les aproximacions analítiques i estrictament instrumentals dels mapes del passat,
obrint la possibilitat de treballar simultàniament des del pragmatisme i la crítica, assumint
la necessitat d’intervenir efectivament en la transformació de l’entorn a partir d’una comprensió d’allò existent, sense sotmetre’s, per això, a la tirania del que ja és.
Els casos d’estudi desenvolupats posen de manifest múltiples maneres d’activar aquest reconeixement projectiu a través de la cartografia operativa: Hacker-Allen reconeixen projectivament condicions de globalitat, Herzog & de Meuron d’obsolescència, Branzi d’extensió, Easterling de legalitat, Busquets de continuïtat, OPSYS d’infraestructura, Tschumi
de seqüència, Eisenman d’història, Libeskind de memòria, Holl de normativa, Miralles
d’orogènesi, Desvigne d’orografia, Ito de simultaneïtat, Allen de logística, Murado-Elvira
d’oportunitat, Mansilla-Viu de connectivitat, Chora de negociació, Mosbach-Rahm de metabolisme, OMA de complexitat, FOA de propensió, Corner de temporalitat, Sanaa de topografia, Ábalos-Sentkiewicz de termodinàmica i Ahylo d’autoorganització.
Creiem que l’actitud simultània de reconeixement i insubmissió a la realitat—la realitat específicament construïda a través del mapa—que mostren tots aquests casos d’estudi, és una
direcció de projecte altament rellevant, ja que fomenta una arquitectura inquieta i innovadora basada en l’ampliació tan efectiva com simbòlica de l’entorn.
Les conclusions resumides en aquests vuit punts no només posen de manifest la riquesa de
la relació entre mapa i projecte assajada durant els darrers trenta anys, sinó que—i això és
per nosaltres el més important—, obren nous camins per continuar explorant l’operativitat
cartogràfica en el projecte arquitectònic en un futur immediat. Més enllà de la pràctica
professional tractada en la darrera part de la tesi i exemplificada en els vint-i-quatre casos
d’estudi exposats, no hauríem d’oblidar que l’entorn acadèmic ha estat, és i, amb tota certesa, serà especialment ric pel que fa a explorar l’operativitat cartogràfica. Tanmateix, sovint
succeeix que pràctiques menors, incipients o no consolidades acaben sent d’una importància cabdal com a laboratoris de recerca—raó per la qual cal estar atents a fòrums allunyats
tant de la professió establerta com de l’acadèmia reconeguda. En tot cas, sigui en un marc
professional, acadèmic, activista, artístic o el que s’escaigui, és a través de la recerca i l’experimentació que s’aniran temptejant i definint noves pràctiques i nous camins de la cartografia operativa en el projecte arquitectònic del dia de demà. Esperem que el treball que ara
conclou sigui útil en aquest fascinant camí que estem recorrent.
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Notes
901 Com per exemple, i sense ànim d’exhaustivitat: Actar
Arquitectura, ARO, a/Um studio, Batlle-Roig, CollLeclerc, Felipe Correa, Diller-Scofidio, Sou Fujimoto,
Gross-MAX, Groundlab, Zaha Hadid, John Hejduk,
Junya Ishigami, Jornet-Llop-Pastor, Lacaton-Vassal,
Sean Lally, Mathur-da Cunha, Ciro Najle, NoMAD,
Jean Nouvel, R&Sie(n), Reiser+Umemoto, RVTR,
Smets, Solà-Morales, Stoss, Vidal Arderiu, VignanòSecchi, West 8 i moltes pràctiques menys establertes
però que ens semblen de tan o més interès que
algunes de les pràctiques més conegudes.
902 Com per exemple, i sense ànim d’exhaustivitat:
Chartres, Downsview Park, Le Fresnoy (Tschumi),
Seattle, Downsview Park (Corner); La Gavia, Parc
dels Auditoris (FOA); Tours, Derendorf, Banyoles
(Eisenman); Arnhem, Templehof (Chora); Issoudun,
Cergy-Pontoise, Illa Seguin (Desvigne); Borghetto
Flaminio, Dresden, Bremenhaven (Miralles).
903 Per exemple, la major part de les ‘construccions’
presentades són dels 1980s mentre que la major part
dels ‘instruments’ són dels 2000s; o la major part
dels ‘protocols’ estudiats són de gran escala; o la
major part de les ‘visions’ treballades són europees.
Òbviament, això no és extrapolable al panorama
general de les praxi de cartografia operativa en
l’arquitectura recent.
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Criteris estilístics
Notes: S’ha pres com a referència per cites bibliogràfiques l’estil MLA (Modern Language Association), convenientment adaptat al català. El manual de referència és MLA Style
Manual and Guide to Scholarly Publishing, 3rd Edition. També es pot consultar a la web
https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/11/. Quan és significatiu en el marc del treball,
hem afegit la data de publicació original del text entre claudàtors [...]. Igualment hem afegit
el traductor només quan la tipologia de text ho requereix. Malgrat que el format MLA no
ho requereix, hem incorporat els URLs entre <...>. Tots els URLs referits eren vàlids a 1 d’
Agost del 2015.
Sobre les cites:

Les cites s’incorporen al cos del text excepte quan la seva extensió supera les tres línies,
moment en el qual, habitualment, apareixen com a cites en bloc. Les cites en el cos del
text s’identifiquen entre cometes dobles, mentre que les cites en bloc no duen cometes. La
font de totes les cites és convenientment identificada en la seva corresponent nota a peu de
pàgina. Excepte en casos on fer-ho seria confús, se segueix el criteri general de situar les
referències a notes al final de la frase. Totes les traduccions al català són de l’autor excepte
quan s’indica expressament el contrari o bé quan provenen d’una font prèviament traduïda
en llengua catalana i identificada com a tal a la bibliografia.
Sobre les notes a peu de pàgina:

Amb la intenció de fer més àgil la lectura i evitar haver de consultar contínuament les notes per seguir el text, el criteri general que s’ha seguit és utilitzar les notes a peu de pàgina
fonamentalment per identificar les fonts de les cites. Per tant, hem minimitzat el recurs a
les cites com a notes aclaridores, i només les hem deixades on ens ha semblat que malgrat
l’aclariment fos necessari no tenia sentit incorporar-lo en el cos del text.
Sobre les referències:

Seguim la convenció habitual d’escriure en itàlica els títols d’obres (llibre, obra d’art, exposició, etc), i entre comentes dobles els títols d’articles o parts d’obres (article, conferència,
capítol de llibre, etc). Així, escriurem The Image of the City, però en canvi “Introduction à
une critique de la géographie urbaine.” Els projectes arquitectònics no se signifiquen gràficament de cap manera (Downsview Park, Torre Spina).
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Sobre l’ús de les itàliques:

Les itàliques s’utilitzen indistintament per indicar en primer lloc èmfasi (allò que el mapa
no diu), en segon lloc títols d’obres o llibres (el Zohar), i finalment termes referits en llengües
diferents de la catalana sempre que no hagin estat acceptats per l’Institut d’Estudis Catalans
i incorporats al DIEC. Així, escriurem web, clúster i a priori, però en canvi objet trouvé,
gestalt i network architecture.
Sobre l’ús de les cometes:

Les cometes dobles (“...”) indiquen habitualment una cita inclosa en el cos del text, identificada sempre mitjançant la seva corresponent nota a peu de pàgina. En el cas d’una cita dins
de la cita, s’utilitzen les cometes simples (‘...’). Pel que fa a l’ús de les cometes en el redactat
del cos del text, se segueix la convenció habitual segons la qual les cometes simples (‘...’) es
refereixen al terme mateix—es tracta d’una menció i no d’un ús del terme. Les cometes dobles (“...”), en canvi, s’utilitzen per denotar que no ens referim a l’ús habitual del terme en
qüestió, que s’empra amb una certa desconfiança i sospita.
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504

¤ Fig. 57: Mapamundi de Higden (Ranulf Higden, 1342) – Diocese of Gibraltar (John Archer, 1842). [pàg. 224]

Atles eidètic

505

¤ Fig. 58: A Chart of the Straits of Gibralter (gravat per Joel Gascoyne circa 1716) – Mapa de flujos de energía en el Estrecho de Gibraltar para su aprovechamiento como fuente de
energías renovables (Jesús García Lafuente, 2010). [pàg. 225]

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

506

¤ Fig. 59: Gibraltar Waters (House of Commons Library 1999) – Cartografía Crítica del Estrecho de Gibraltar (Hackitectura, 2004). [pàg. 226]
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¤ Fig. 60: Obtaining Optimal Mobile-Robot Paths with Non-Smooth Anisotropic Cost Functions Using Qualitative-State Reasoning (Neil C. Rowe, 1997) –
3, detall (Emma McNally, 2005). [pàg. 229]
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¤ Fig. 61: Carte de France corrigée de l’Académie des Sciences (Jean Picard et Philippe de la Hire, 1682) – Greenwich Emotion Map, detall (Christian Nold, 2006). [pàg. 231]

Atles eidètic

509

¤ Fig. 62: Tabula Peutingeriana (autor desconegut, circa 450 [disputat]) – Wiigwaasabak mostrant el mapa de migració dels Ojibwe [Anishinaabe], conegut com Red Sky Migration
Chart (autor desconegut, circa 1850). [pàg. 233]
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¤ Fig. 63: Map showing cases of cholera in the London epidemics of 1854, clustered around the locations of water pumps (John Snow, 1854) – Beirut Mapping Security (Mona Fawaz,
Ahmad Gharibeh, Mona Harb, 2010). [pàg. 236]
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¤ Fig. 64: Imperial Federation, map of the world showing the extent of the British Empire in 1886 (John Colomb, 1886) – Where Commuters Run Over Black Children on the PointesDonwtown Track (William Bunge, 1968). [pàg. 237]
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¤ Fig. 65: Muranji Escarpment Dreamtime Map (Big Peter Tjupurrula 1974, interpretació per David Lewis 1978) – Poble Now (Rotor [Vahida Ramujkic, Laia Sadurní], 2002). [pàg.
239]

Atles eidètic
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¤ Fig. 66: Mapa de Bedolina, Valcamonica (autor desconegut, Edat de Ferro, 1er mil·leni AC) - La Torre de Babel, City of Glass (Paul Auster, 1985). [pàg. 242]
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¤ Fig. 67: Songlines dels Aborígens Walpiri (dibuixat per Patrick Mérienne, 1991) – Eridanos (Roger Paez, 2014) [pàg. 243]
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¤ Fig. 68: Mètode per obtenir amb la brúixola la planta d’una ciutat (Leon Battista Alberti, Delle piacevolezze delle matematiche, 1568) – Schema Globi Terr=Aqua=Aerei (J.J.. Becher,
Opuscula Chymica, 1719). [pàg. 246]
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¤ Fig. 69: Mapa del comtat de Kent, Michigan (desconegut, 1885); ortofotografia del comtat de Kent (Google Maps, 2014) – Mapa de Berlin (desconegut, circa 1985). [pàg. 249]

Atles eidètic

517

¤ Fig. 70: Amsterdam Real Time, en procés (Esther Polak, 2002) – Wind Map USA, March 21, 2012 04:58am EST (www.hint.fm [Fernanda Viégas-Martin Wattenberg], 2012). [pàg. 252]
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¤ Fig. 71: Mississippi River Meander Belt, detall (H.N. Fisk, 1944) – Map of the Internet, November 22, 2003 (Barrett Lyon, 2003). [pàg. 253]
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519

¤ Fig. 72: Carte figurative des pertes successives en hommes de l’Armée Française dans la campagne de Russie 1812-1813 (Charles Joseph Minard, 1869) – Citi Bike Rebalancing Study,
detall (Spatial Information Design Lab [Laura Kurgan], 2014). [pàg. 255]
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¤ Fig. 73: The Bellman’s Blank Ocean Chart, The Hunting of the Snark (Lewis Carroll, 1876) - Map of Itself (Art and Language, 1967). [pàg. 259]

Atles eidètic

521

¤ Fig. 74: Map to not indicate... (Art and Language, 1967) – A i B camina una altra UAB (A i B [Roger Paez, N. Aparicio, D. Baró, G. Cuartero, I. Solano], 2009). [pàg. 260]
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¤ Fig. 75: Map of Paradise, Hereford Mappa Mundi (Richard of Haldingham and Lafford, c.1285) – Mono Lake Nonsite (Robert Smithson, 1968). [pàg. 262]
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¤ Fig. 76: A Map of the Country, on the Scale of a Mile to the Mile, Sylvie et Bruno concluded (Lewis Carroll, 1893) - Del rigor en la ciencia (Jorge Luis Borges, 1946). [pàg. 263]
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¤ Fig. 77: Tabula Terrae Novae, Claudi Ptolemeu (ed. Laurent Fries, 1513) – Catalan Manhattan (A i B [Roger Paez, Juan Azulay], 2000). [pàg. 264]

Atles eidètic
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¤ Fig. 78: Carte surréaliste du monde (atribuït a Paul Éluard, 1929) – L’Archipel de Palestine orientale, detall (Julien Boussac, 2009). [pàg. 267]
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¤ Fig. 79: Comparació del Món Natural contra el Món Espiritual en Relació amb l’Església i l’Esperit (Opicinus de Canistris, 1334-1338) – WTC Memorial Model, vistes lateral i
frontal (Karin Schaefer, 2003). [pàg. 269]
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¤ Fig. 80: Carte de Tendre (Madeleine de Scudéry-François Chauveau, 1654) – Topologia general del pensament segons Foucault (Gilles Deleuze, 1986). [pàg. 271]
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¤ Fig. 81: Le Serret, Juin 1976 (Fernand Deligny-Jean Lin, 1976) – Birth Maneuvers (Roger Paez, 2012). [pàg. 273]
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¤ Fig. 98: Stan Allen-Mark Hacker. Scoring the city (detall), 1986. [pàg. 336]
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¤ Fig. 99: Herzog & de Meuron. Mapa del sector llevant de Barcelona amb la proposta, planta i seccions esquemàtiques. Diagonal Barcelona, 1989. [pàg. 340]
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¤ Fig. 100: Andrea Branzi. Agronica, 1995 – Archizoom (Andrea Branzi, Gilberto Corretti, Paolo Deganello, Massimo Morozzi, Dario i Lucia Bartolini). No-Stop City, 1970. [pàg. 343]
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¤ Fig. 101: Keller Easterling. Mapa topogràfic; estructura seccional de la ciutat evlla i encavalcaments jurisdiccionals; repetidors de telecomunicacions sol·licitats per PAL-TEL.
Jerusalem, 2002. [pàg. 348]

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

534

¤ Fig. 102: Joan Busquets. Ciutat Vella de Barcelona, Tipologies d’espais públics, 2003. [pàg. 354]
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¤ Fig. 103: OPSYS (Miho Mazereeuw-Pierre Bélanger). Mapa energètic dels Països Baixos; axonometria explotada del tram central del dic energètic. EnergieDijk: Proposal for a World
Observatorium & Blue Energy System for the Afsluitdijk in the Energy Valley Region of the Netherlands, 2009. [pàg. 358]
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¤ Fig. 105: Bernard Tschumi. Axonometria explotada de la proposta; promenade cinématique; estudis de detall d’un fragment de la promenade cinématique. Parc de La Villette
1982-1983. [pàg. 364]
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¤ Fig. 106: Peter Eisenman. Mapa de construcció del plànol de situació; maqueta d’excavació artificial (detall); plantes. Long Beach University Art Museum, 1986. [pàg. 369]
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¤ Fig. 107: Daniel Libeskind. Star Matrix; plànol de situació. Jewish Museum Berlin, 1988. [pàg. 374]
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¤ Fig. 108: Steven Holl. Metroplex i circuit de tren de levitació magnètica; Arlington; praderia protegida i sectors espirals. Spiroid Sectors, Dallas/Fort Worth, 1990. [pàg. 379]
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¤ Fig. 109: Enric Miralles. Plantes i seccions; mapa-maqueta. Osthafen, 1992. [pàg. 384]
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¤ Fig. 110: Michel Desvigne. Mapa dels nivells d’indundabilitat; mapa de potencials estructures urbanes; maqueta d’estudi. Biesbochstad Rotterdam, 2006. [pàg. 389]
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¤ Fig. 112: Toyo Ito. Documents inicials de treball; planta (detall); maqueta (detall). Projecte urbà per l’àrea central de Luijiazui, districte de Pudong, Shanghai, 1993. [pàg. 398]
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¤ Fig. 113: Stan Allen, ‘User’s Manual’ (índex); ‘Montage of Scenarios’ (detall). Zona d’Activitats Logístiques de Barcelona, 1996. [pàg. 401]
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¤ Fig. 114: Clara Murado-Juan Elvira. Diagrama del protocol de generació de la tribuna; esterolitografia de la tribuna; planta intermitja (detall); mapa de competició de 200 m llisos i
mapa de cursa Indy500. Calverton Racetrack, Long Island, New York, 2000. [pàg. 406]
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¤ Fig. 115: Jordi Mansilla-Lluís Viu. Directori d’intervencions; cas d’estudi Camp de Tarragona. Catalunya lineal, 2003. [pàg. 410]

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

546

¤ Fig. 116: Chora (Raoul Bunschoten). Diagrama metodològic; aplicació al sector Carlsberg de Copenhagen; agents involucrats i gràfic d’emissions de CO2; perspectiva explotada.
Carlsberg Urban Incubator, 2007. [pàg. 415]
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¤ Fig. 117: Catherine Mosbach, Philippe Rahm Architectes + Ricky Liu Architects & Planners. Mapes climàtics; estudis de confort; sistemes mecànics i orgànics de millora del confort;
detall en planta i secció. Taichung Gateway Park, 2011. [pàg. 421]
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¤ Fig. 119: OMA (Rem Koolhaas), planta general de la proposta mostrant superposició de bandes programàtiques, bandes programàtiques, detall de la planta d’estructura urbana.
Ciutat Aeroport de Seul (1995). [pàg. 428]
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¤ Fig. 120: FOA (Alejandro Zaera-Farshid Moussavi). Generació de la geometria dels talusos; tipus de sòls; diagrames de circuits; planta (detall part central del parc); detalls en planta
i seccions esquemàtiques. Downsview Park, Toronto (2000). [pàg. 432]
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¤ Fig. 121: James Corner Field Operations. Capes de sistemes existents i proposats; mapa/planta general; processos desenvolupats al llarg del temps; planta de detall de l’àrea central.
Fresh Kills Park, 2001-2006. [pàg. 437]
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¤ Fig. 122: SANAA (Kazuyo Sejima-Ryue Nishizawa). Xarxa d’espais públics al centre històric; planta general; maqueta. Ciudad del Flamenco, Jerez de la Frontera, 2003. [pàg. 443]
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¤ Fig. 123: Ábalos+Sentkiewicz. Procés de generació del “monstre” termodinàmic i “guixot” de la volumetria general; cartografies solars: ombres hivern, ombres estiu, radiació hivern
i radiació estiu; maqueta. Torre Spina, Torí, 2008. [pàg. 448]
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¤ Fig. 124: Ahylo studio (Ezio Blasetti, Pavlos Xanthopoulos, Ioulietta Zindrou). Diagnosi de potencialitats, hipòtesi d’autoorganització; codi; mapa resultant del procés d’autoorganització; mapa de circulacions. Hacienda, Valle de Vítor, Perú, 2010. [pàg. 453]
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OPERATIVE CARTOGRAPHY
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¤ Fig. 3: “The visual form of Boston, as seen in the field” (Kevin Lynch, 1960 [1955])
¤ Fig. 4: “The Naked City” (Guy-Eugène Debord, 1957)
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Conceptual definition
Two maps
Both of these images are maps. Despite their obvious differences, they share deep similarities. In fact, their similarities are much more meaningful than their differences. More importantly in the context of this dissertation, the characteristics that both maps share serve
to highlight the fundamental aspects of what we call operative cartography.
The first image is a cognitive map of Boston published by Kevin Lynch. The second is a
psychogeographic map of Paris published by Guy Debord. In both cases, these maps have
been a source of inspiration and influence in the world of architecture, urban planning,
the social sciences, political activism and the arts. The reason behind the influence of
these maps is rooted, on the one hand, in the fact that they offer a new vision of reality
and, on the other hand, they help us imagine new ways of transforming the reality being
mapped.
The map by Kevin Lynch is called “The visual form of Boston, as seen in the field” and it appears in the book The Image of the City, published in 1960—although the first version of the
map dates back to July 17, 1955.1 The book by Kevin Lynch is the result of an MIT research
project called “The Perceptual Form of The City”, undertaken between 1954 and 1959 by
Lynch and György Kepes.2 This research—a seminal study on mental maps and cognitive
cartography—focuses on human perceptions of the urban landscape. It suggests that these
perceptions should influence on how cities are designed. Taking the cities of Boston, Jersey
City and Los Angeles as case studies, Lynch and Kepes conducted interviews with a large
number of city residents. Then, they created a series of maps focused on understanding how
these inhabitants perceive the city. Lynch’s maps codify a city’s imageability—i.e., how well
the urban environment can be read, recognized, interpreted, experienced and mentally
mapped.3 Lynch’s explicit goal is to understand how people perceive the urban environment in order to rethink both the criteria for city planning and the tools that are used. The
map “The visual form of Boston, as seen in the field” records paths, edges, districts, nodes
and landmarks, which are the main physical and perceptual elements inhabitants rely on
to make a mental image of the city. This map is the conclusion of many partial perceptual
maps, and it works in tandem with a complementary map called “Problems of the Boston
image”, which records discontinuities, ambiguities, weak boundaries and points of confusion that impede urban legibility.
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The map by Guy Debord is called “The Naked City: Illustration de l'hypothèse des plaques
tournantes en psychogéographie” and it was printed in Denmark in 1957 by Permild &
Rosengreen. “The Naked City” appeared just after Debord’s first psychogeographic map,
known as “Discours sur les passions de l’amour”, was published by the International Movement for an Imaginist Bauhaus (MIBI)4 and also printed by Permild & Rosengreen. Subsequently, “The Naked City” was included in the book Pour la forme by Asger Jorn, published
by the Situationist International in 1958. The map takes its title from a 1948 film by Jules
Dassin and the film borrowed it, in turn, from a book published in 1945 by the photographer
Arthur ‘Weegee’ Fellig, which shows New York through potraits of its intense street life. Debord’s map is the result of a dérive, an experimental way of experiencing the city introduced
by the Situationists. According to Debord, the idea of a dérive is linked inextricably to two
questions: first, an understanding of the psychogeographic nature of the city; and, second, the
affirmation of playful-constructive behavior.5 “The Naked City” is a map that records the
‘psychogeographic relief’ of the center of Paris, indicating the different units of ambiance, the
psychogeographic slopes that connect them, and the unique spots, or plaques tournantes, that
link the different units of ambiance. To make it, Debord used the method of détournement,
cutting up maps from the Taride Paris Guide and repositioning the pieces based on a direct
experience of the city gathered during multiple dérives.
As we stated at the outset, there are profound similarities between the maps by Lynch and
Debord. Both are from the same period, their object is the city, their focus is on perception. Both Lynch and Debord use the map format because it is the type of document that
can best record subjective perceptions and transform them into knowledge that can be
transmitted intersubjectively. Both maps document urban morphology as it relates to citydwellers’ perceptions. Both maps dehomogenize urban space, revealing areas of intensity,
vectors of movement and referential nodes associated with the city’s use. Both maps record
perceived connections and areas of significance, but they also denote barriers, cul-de-sacs
and limit conditions. Finally, they both reveal the impossibility of determining an absolute
and definitive representation of the urban landscape. In addition to mapping a positive
understanding of the city, both Lynch and Debord also map doubt, which becomes instrumental: in both cases, the maps treat certainties and uncertainties with the same level
of intensity. Ultimately, Lynch and Debord’s maps are documents that broaden and enrich
our understanding of reality, while avoiding one of the pitfalls of conventional cartography:
naturalizing the version of reality that is transmitted by the map.
Both Lynch and Debord have no choice but to develop their own maps because there is
no other suitable mechanism for recording the aspects of urban reality that interest them:
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the functionalists’ morphological analyses do not satisfy Lynch’s need to understand urban form from a perceptual standpoint, for the purpose of reforming the objectives and
methods of post-war urban design;6 nor do Lettrists’ metagraphs satisfy Debord’s desire to
develop techniques that transcend strictly evocative urban perspectives to help construct
the operative tools of Situationist unitary urbanism.7
It follows that, as innovative cartographic constructions, both maps must generate new
concepts for describing urban reality. Both Lynch and Debord develop new terminology,
which they incorporate into the legends, titles and texts that accompany their maps. According to Lynch, the mental images we create of cities are made up mainly of paths, edges,
districts, nodes and landmarks. These mental categories promote urban legibility, thereby
aiding in the recognition of the city’s spaces and its full appropriation as a living environment. According to Debord, on a perceptual level, the city is made up of different units of
ambiance that relate to one another through a psychogeographic topography consisting of
psychogeographic slopes and atmospheric borders.8 Certain of the units of ambiance, or
part of them, serve as turning plates [plaques tournantes], which link to different units of
ambiance and become unique spots in the urban experiential fabric.
Importantly, both Lynch’s and Debord’s maps reveal an urban reality based on the direct
experience of the city through performative logics. The mental image of a city is defined
much more by the different ways it can be used as a setting for life, rather than through
conventional cartographic abstraction. Conventional maps display urban relationships of
contiguity as defined abstractly by mètric distance in plan. Lynch’s cognitive map and Debord’s psychogeographic map, however, show these urban relationships as defined in terms
of experience. Both maps move past the representation of the city in strictly geographic
terms to propose urban representations that highlight the importance of holistic perception
as a method for approaching urban reality.
But, as we commented earlier, beyond the explicit similarities in the maps by Lynch and
Debord that we have already pointed out, what is truly meaningful in the context of this
text is the fact that both maps introduce the fundamental aspects of what we have conceptualized in this dissertation as operative cartography.
»» The documents by Lynch and Debord are, first, maps and, second, operative maps.
They are maps in that they are graphic systems that are generated in contact with reality; they are documents that record specific elements, concepts, conditions, processes
or events, while providing a spatial understanding thereof. They are operative maps
because they expand the field of the real and promote its transformation.
560

 

»» The operativity of Lynch and Debord’s maps is present both in the mapping process
and in the uses of the finished maps. On the one hand, the production of both maps
implies a new experience of the existing city, and the maps end up constructing this
transformative outlook on the urban environment in a concrete way. The maps are,
simultaneously, the starting point for and the result of a new perspective on the urban
reality—the conceptual framework for and the recording of an alternative vision of
an existing reality. On the other hand, the resulting documents have an enormous
influence—both directly and indirectly—on any number of transformation processes
affecting the mapped reality.
»» Lynch and Debord’s maps acknowledge and embrace the condition of all cartography
as a cultural construct. Neither map claims absolute objectivity, because they both
understand that maps are not simply representations, but rather systems of propositions
concerning reality. They do not represent reality in a neutral way; they construct it.
The urban reality of Boston and Paris cannot be represented neutrally and objectively.
Every map is a construction of reality based on specific values and particular interests,
which may be explicit or only implicit. The maps by Lynch and Debord do not hide
this fact; rather, a large part of their power is derived precisely from revealing the interests that fuel the system of propositions that constitutes each map. Both maps are
generative and not merely descriptive: they construct reality in a specific way.
»» Lynch and Debord’s maps are both hermeneutic and projective at the same time: they
describe one version of the world while also inventing new ones. On the one hand
they interpret reality by recording a series of specific aspects. On the other hand they
posit themselves as anticipatory documents, which define horizons for transforming
reality and invite action. Lynch’s cognitive maps are meant to improve American city
planning; Debord’s psychogeographic maps are intended to promote reclaiming the
urban environment as a space for life. Based on a specific description of certain features of the city, both maps reveal hidden aspects of the urban reality and display
potentials that were present virtually.
»» Lynch and Debord’s maps are mediation systems. They are documents that protocolize reality from a certain point of view, establishing a system that mediates between
designer and design. Both maps become intermediaries with the capacity not only
to read specific aspects of reality, but to inform design decisions as well—in the context of an architectural project in the case of Lynch’s map, and a political project in
the case of Debord’s. In this sense, both maps offer alternatives to the idea of design
understood as composition, creating an intersubjective filter that allows for establis561
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hing links between the various agents involved, while setting up a system to mediate
among the different levels of objective reality and subjective desires.
»» Finally, the maps by Lynch and Debord are agents for transforming reality, which promote and foster change. One of the fundamental issues evidenced by these two maps
is the impossibility of understanding design in terms of analysis (passive and objective) and proposal (active and subjective). Both maps are interpretative and representative documents, while they are also generative and projective at the same time.
Their active quality is not limited to constructing new images of what already exists.
Beyond expanding our understanding of reality, both maps promote its transformation—new visions of reality call for new transformations of reality. As demonstrated
by the influence that “The visual form of Boston, as seen in the field” and “The Naked
City” have had and still have, maps are essential operative agents in the construction
of the contemporary milieu.
Ultimately, the two maps by Lynch and Debord illustrate the three fundamental characteristics of cartographic operativity, the central concept of this dissertation, which we can
summarize as follows:
»» The map as a cultural construct, as opposed to a neutral representation of reality.
»» The map as a mechanism for revealing and updating existing potentials.
»» The map as a technique for expanding reality and transforming the human living
environment.
Origin of this dissertation
The concept of operative cartography is at the core of this dissertation; it is the basic idea
that structures its content and provides its main orientation. It is an original concept, which
concentrates a large part of the dissertation’s originality. Accordingly, we should begin at
the beginning by addressing a fundamental question: what do we mean by operative cartography?
In its most immediate definition, operative cartography is the production and use of maps
to broaden our conception of reality and to promote its transformation.
Cartography is the art of making maps. The verb ‘to operate’ implies agency—to produce
an effect, to perform a function, to put in operation. Therefore, and despite the wealth of
nuances we will explore throughout this dissertation, the idea of operative cartography is
simple enough: to operate (produce actions) with and through maps.
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A contemporary interest, an original concept
The concept of operative cartography as it is developed in this dissertation is, in the author’s
opinion, an original concept. With operative cartography as its starting point, this dissertation aims to generate knowledge that will promote new readings of past discourses and
practices while, we hope, opening up new avenues for future research.
The fact that operative cartography is an original concept does not imply, however, that the
practices it articulates must also be. Nor does it suggest that certain underlying questions,
implicit in the idea of cartographic operativity, have never been addressed. On the contrary,
there can be no doubt that debate centered on maps is both lively and valid: maps are at
the center of a very broad contemporary debate. Maps and cartography have never been
the subject of so much discussion as in the past 30 years. Maps have moved beyond their
disciplinary sphere to become both a conceptual and instrumental tool in many spheres of
knowledge and contemporary practice—including architecture, understood in the broadest sense.
The originality of this dissertation lies in the conceptualization it proposes: bringing together the theoretical body of work on mapping from the social sciences with the practical
architectural corpus of the past 30 years in the interest of tracing a line to link past practices
with future ones. This dissertation looks to establish a genealogy, or to recognize a parentage in the architectural world, of practices that explore the potential of maps as design
tools. The “love stories” linking maps and design have been many and varied, especially
during the past 30 years. This dissertation bears witness to their richness and vitality, while
attempting to follow the path that connects distinct architectural approaches that share
an interest in cartographic operativity, without being overly concerned with uncovering
motivations or discussing origins. As always in the history of thought, we find ourselves in
media res. As Deleuze explained about what connects him to Foucault, Lyotard or Guattari,
“We weren’t looking for origins, even lost or deleted ones, but setting out to catch things
where they were at work, in the middle.” 9 The French philosopher always defended the idea
that the history of thought is constantly being rewritten, and an author’s job, first of all, is
to situate himself with respect to that history of intertwining genealogies and choose one
for himself. A researcher’s task, from this point of view, is to pick out his progenitors and
breed children with them.10 In this text, we have embraced a significant part of Deleuze’s
methodology of ‘free indirect discourse’, based on situating oneself, choosing and redirecting the work of other authors, constructing one’s own voice as radically intertwined with a
particular history of thought.11
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The key thing, as Nietzsche said, is that thinkers are always, so to speak, shooting arrows into the air, and other thinkers pick them up and shoot them in
another direction.12
There are a significant number of texts that have dealt with similar subjects and paved
the way for the conceptualization of cartographic operativity in architectural design as
it laid out in this dissertation. These eminently theoretical texts began the conceptual
formalization of practices that appeared in the sphere of architectural design during the
1950s, and which acquired significant relevance beginning with the competition for the
Parc de la Villette in 1982, as we will discuss in detail further on

(§Acotació cronològica de

l’àmbit de recerca).

Over the past 30 years, various authors have more or less explicitly pointed out the relevance of the relationship between maps and architectural design. Without aiming for exhaustivity, and to cite just a few of the most relevant texts, it is worth mentioning “Abstract
Mediation and Strategy” (Bernard Tschumi 1987), “Mapping the Unmappable” (Stan Allen
1989), “Notes for a topographic survey” (Alejandro Zaera 1994), “La línea de la costa” (Enric
Miralles 1995), “Field Conditions” (Stan Allen 1996), “Ideas como Estrategias, Proyectos
como Mapas” (Manuel Gausa et al. 1998), “The Agency of Mapping” (James Corner 1999),
“Diagrams of Exteriority” (Peter Eisenman 1999), “Eidetic Operations and New Landscapes” (James Corner 1999), “Programming the Urban Surface” (Alex Wall 1999), “Cartes”
(Marie-Ange Brayer 2000), “Parrando’s Paradox” (Keller Easterling 2002), “Convolutedness” (Ciro Najle 2003), “Una nueva arquitectura del paisaje: metodología operativa” (Iñaki
Ábalos 2005), “Moving maps” (Denis Cosgrove 2008), “Beyond the Cartographic Anxiety?”
(Jeremy Crampton 2010), “Mapas abiertos: Cartografías evolutivas” (Manuel Gausa 2010),
and “La Belleza Termodinámica” (Iñaki Ábalos 2011).13
The relationship between maps and architectural design has also given rise to many other
contributions which, though they may be less well known, are of significant interest in the
context of this dissertation, for example: “El agua siempre escribe en plural” (Yago Conde 1994), “On the Vices of Traslation: Peter Eisenman and the Continued Inheritance of
Mapping Traditions” (Juan Azulay 1999), “Control Remoto” (Juan Elvira 2005), “Creative
Mediation” (Sebastián Khourian 2004), “An Art of Instrumentality” (Richard Weller 2006),
The Exposed City (Nadia Amoroso 2010), “Mapscapes” (Jaime Coll 2011), “Cartografías del
lugar” (Manuel Bailo 2013).14 The author’s own contributions should also be highlighted, as
listed in the following paragraph.
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The concept of operative cartography begins with and critically develops a series of concepts
coined during the past three decades (1982-2012). In chronological order from the oldest
to the most recent, we can observe points of contact between operative cartography, as it is
detailed in this dissertation, and concepts such as ‘abstract mediation’ (Tschumi), ‘notation
in architecture’ (Allen), ‘topografías materiales’ (Zarea), ‘mapas subjetivos’ (Miralles), ‘field
conditions’ (Allen), ‘proyectos como mapas’, (Gausa), ‘mapping agency’ (Corner), ‘diagrams
of exteriority’ (Eisenman), ‘site plans’ (Easterling), ‘eidetic operations’ (Corner), ‘surface
strategies’ (Wall), ‘flatbeds’ (Corner), ‘social cartography’ (Azulay), ‘topomorphies’ (Brayer),
‘convolutedness’ (Najle), ‘creative mediation’ (Khourian), ‘control remoto’ (Elvira), ‘protocolos performativos’ (Ábalos), ‘mapas abiertos’ (Gausa), ’mapscapes’ (Coll) and ‘cartografías
termodinámicas’ (Ábalos).15 Nonetheless, when it comes to a precise, formal and published
conceptualization of operative cartography as it appears in the context of this dissertation,
the first use we know of is in the author’s own article “Cartografías Operativas y Mapas de
Comportamiento.” 16 Subsequently, the concept of operative cartography has been discussed in a series of texts published by the author, including “Cap a una Cartografia Operativa
/ Toward an Operative Cartography”, “Derivas Urbanas: la Ciudad Extrañada”, “Map of the
Outside”, and “Mapas Lacunares: Activaciones Cartográficas del Espacio Vacío.” 17
The list of references cited earlier passes over fundamental authors who contributed to the
conceptual framework for operative cartography, but who did not deal as explicitly with
the relationship between map and architectural design, such as Reyner Banham, William
Bunge, Michel de Certeau, Martin Dodge, Franco Farinelli, John Harley, David Harvey,
Christian Jacob, Fredric Jameson, Rob Kitchin, Bruno Latour, Chris Perkins, John Pickles,
David Turnbull or Denis Wood, among others. Their contributions are addressed in the
second part of this dissertation, which attempts to lay out ‘a map of the map’.
Operative cartography and architectural design
The concept of operative cartography is founded on the conviction that maps and mapping produce reality, rather than merely reproducing it. As we stated initially (§Dos mapes),
cartography is a projective tool. Maps do not inform; they propose. Rather than representations of reality, they are systems of propositions, where a proposition is understood as an
argument that confirms or negates the existence of something. As such, cartography is a
propositional discipline and not a merely descriptive one.
The propositional capacity of cartography is especially rich in the field of architecture, understood in its broadest sense. In the introduction we commented on the potential operati565
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ve nature of cartography in the context of architectural design; the specific constructions of
reality inherent in maps not only open up new conceptions of the reality being mapped,
they also present new possibilities for a real transformation of the milieu. It is in this sense
that we can talk about operative
cartography as applied to architecture: mapping and maps are
posited as tools with an enormous power to affect the design
processes that are used to transform our environment. As such,
the

expression

‘cartographic

operativity in architectural design’ refers to the production and
use of maps to expand our conception of reality and promote its
transformation through archi-

¤ Fig. 5: Map of the overall movements in the eastern sector
along the Seine, Paris World’s Fair 1989. OMA, 1983.

tecture, urban planning and landscape architecture. Maps have routinely been used as documents that represent reality in a supposedly neutral and objective way. Maps do not just
represent reality, however; they also construct it in a specific way. They activate a limited
selection of parameters that point to a particular outlook on the world. This orientation of
reality, characteristic of maps, opens up possibilities for transforming reality that can be
brought into play by architecture or other disciplines. Map and architectural design cross
over in a complex and productive relationship: maps and mapping become tools that can
have an enormous impact on architectural projects which, in turn, transform the milieu. In
the context of architectural discipline, operative cartography implies the use of maps as a
design mechanism.
Cartographic operativity is not limited to architecture, though the practice does provide an
especially fertile ground. Operative cartography and architectural design are complementary; better yet, they stimulate one another in a centrifugal movement that forces them to
take one step further—like a horse and jockey, which form a device that cannot be reduced
to its component parts. Or, like in Kafka’s text, the mechanism itself may even disappear,
transformed into something else entirely.
If one were only an Indian, instantly alert, and on a racing horse, leaning against
the wind, kept on quivering jerkily over the quivering ground, until one shed
566

 

one’s spurs, for there needed no spurs, threw away the reins, for there needed no
reins and hardly saw that the land before one was smoothly shorn heath when
horse’s neck and head would already be gone.18
There are two vectors of affinity between operative cartography and architectural design
(understood in a broad sense, which encompasses the whole range of spatial design practices: architecture, urban planning and landscape architecture) that promote and foster
interconnecting relationships: spatiality—both work within a spatial framework; and propositivity—both propose new realities.
Notes on terminology
There is a clear motivation for the choice of terms in this dissertation’s central concept. The
term ‘operative’ emphasizes the active and performative quality of maps, beyond their purely representational aspect. Although it may be evident, it is worth pointing out that when
we talk about operative cartography we are referring to a type of operativity whose ethos is
contrary to that of Manfredo Tafuri’s ‘operative criticism’ and closer to Bernard Tschumi’s
idea of an ‘operative drawing.’ 19 According to Tafuri, operative criticism is an analysis of
architecture and the arts that projects a particular aesthetic, poetic or political program
from the past into the present, and which therefore distorts history in response to a specific
interest, exploiting the past to design the future. In Tafuri’s work, operativity implies the
manipulation and instrumentalization of history based on an ideology.
According to Tschumi, however, whose use of the word ‘operative’ is more immediate and
more in keeping with common usage, operativity implies agency, the ability to bring about
an effect. Tschumi talks about operative drawings as prescriptive in contrast to descriptive
drawings; that is, he understands that their operativity draws on the ability to act, to make
way for new realities instead of describing or interpreting existing ones. For Tschumi, operative drawings are like manifestoes in that they are “devices for thinking as well as for presenting positions.” 20 This definition of the term ‘operative’ is present throughout his work.
In an interview about his design for the Parc de la Villette, Tschumi expressed his desire
to create ‘operative diagrams’21; in other words, documents that are based on applying a
concept to a particular situation, documents that force contact between an abstract concept
and a specific aspect of reality. For Tschumi, the defining concepts of an architectural design need to be both abstract and operative, “If a concept doesn’t intersect with anything
related to its implementation—either the technical means of carrying it out or the logic of
power—then it is nothing but fancy; it becomes simply decorative.” 22 It is worth pointing
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out that this reference to Tschumi is illustrative, since his use of the term ‘operative’, which
clearly draws on Gilles Deleuze’s highly influential conceptualization, has been espoused by
a large part of contemporary artistic and architectural practices.23 The fundamental force
behind the concept of operativity is not to negate the problem of truth and fundament (and
ideology), but to displace it. Already in 1584, Giordano Bruno referred to the idea of operativity as stretching beyond the idea of truth in certain fields of knowledge.
Oftentimes, then, and for many purposes, it is more foolish and unthinking to
talk about things with regard to their truth than in terms of the occasion [...]. To
speak with words of truth when there is no need is [...] like requiring the hand
to have an eye, when it has been made by Nature not for seeing, but for working
under and supporting the sight.24
Operativity, from Giordano Bruno up to our times, implies an agency that is not subject to
ideology. When we talk about operativity, we often refer to how we proceed in order to act,
setting aside the specific ideological frameworks which—although they are present—are
not the main focus of architectural or artistic debate. Operativity, as it is used by Georges
Bataille and picked up by Bois and Krauss in their influential book Formless: A User’s Guide, refers to the action itself, without attempting to reduce it to the consequence of a certain
ideological or conceptual stance: “an operation (which is to say neither a theme, nor a subject nor a concept).” 25 In the context of this dissertation, we are interested in the notion of
operativity in order to be able to talk directly about actions in architectural design without
needing to translate them or explain them in terms of a priori ideological or cultural positions. Tristan Tzara, exasperated by the interpretive excesses of certain Surrealists, stated it
clearly, “We need to read things textually,” 26 without the need for symbols as a hermeneutical crutch. Joan Miró provides an admirable example.
[Georges Raillard:] In the foreground of [your painting] The Tilled Field, there is
a devil coming out of a can...
[Joan Miró:] It’s not a devil. [...] For me, it’s a lizard.
[GR:] A lizard wearing a pointed hat?
[JM:] I put that hat on him.
[GR:] Looking at what, until now, I thought was a devil, it reminded me of a
figure in the second Constellation, which Breton talks about by referring to
Shock-haired Peter—the popular German children’s book—, and the winged fi568

 

gure emerging from a box in The Harlequin’s Carnival, from 1925. I wanted to
ask you about the meaning of this devil. Is it mythical? Symbolic?
[JM:] You’re the one who said it was a devil. For me, it’s a lizard. 27
These notes on terminology are meant to illustrate that when we talk about operativity in
the concept of ‘operative cartography’, we are referring to the generative nature of maps, to
their agency in expanding the scope of reality and embracing the vertigo of what doesn’t
yet exist. We are talking about an enabling operativity, which is never reductive or limiting—our vision of operative cartography is in line with the “Nietzschean preoccupation
with inventing new possibilities of life,” which has been so aptly expressed by thinkers as
influential as Georges Bataille, Michel Foucault or Gilles Deleuze.28
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Operative maps and diagrammatic practices
Having introduced the concept of operative cartography, it is worth contrasting the map
with other types of documents that it shares certain coinciding territories with, specifically
the tracing and the diagram. Despite certain murky areas, a map can be quite clearly distinguished from both a tracing and a diagram. The exercise of laying down the (constantly
shifting) boundaries between these three graphic systems can help to more precisely define
the scope of maps and mapping. In turn, this delineation also aids in a much clearer focus
for this dissertation.
Map vs. tracing
Our conception of operative cartography, and ultimately the generative nature of maps,
owes a lot to the conceptualization of the map in the work of Gilles Deleuze and Felix Guattari. It is important to make it clear, from the outset, that when Deleuze talks about maps,
he is not just referring to the map as a conventional cartographic document, but above all
as an open system with the potential to promote connections. The map is associated with
one of the principles in the rhizomatic model, which Deleuze proposes as an alternative
type of thought. The rhizome allows for thinking about multiplicity without reducing it to
the binary taxonomies of the arborescent, tree-like structures of dominant thought. The
rhizome is a mode of knowledge and a model for society (as well as a descriptive and epistemological model) in which the organization of elements does not subscribe to criteria of
hierarchical subordination in an arborescent model. Any element can affect or influence
any other. Deleuze and Guattari’s proposal involves replacing the tree with the map.29 One
of the principles of the rhizomatic model is known as the ‘principle of the map or the tracing’, in which Deleuze and Guattari use the image of the map as contrasted with the tracing. “A map has multiple entryways, as opposed to the tracing, which always comes back
‘to the same.’ The map has to do with performance, whereas the tracing always involves an
alleged ‘competence.’ ” 30
What distinguishes the map from the tracing is that it is entirely oriented toward
an experimentation in contact with the real. The map does not reproduce an
unconscious closed in upon itself; it constructs the unconscious. It fosters connections between fields [...] onto a plane of consistency. [...]The map is open and
connectable in all of its dimensions; it is detachable, reversible, susceptible to
constant modification.31
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The distinction between map and tracing is very useful in the context of this dissertation,
since it places the map in the sphere of performativity and agency, removed from certain
perspectives which situate it in the realm of pure representation. The tracing, in contrast,
translates the open order of the map, making it into a fixed image—it stabilizes the map’s
multiplicity by organizing it through axes of meaning. Deleuze advocates for “mak[ing]
maps, not photos or drawings”, because the tracing is an interpretation and reduction of
the map.32 The tracing reveals some of the orders that are mobilized by the map from a specific position and a particular interest, but because the implicit openness of the map is lost,
it tends to overdetermine: “The tracing has already translated the map into an image; [...]
and when it thinks it is reproducing something else it is in fact only reproducing itself.” 33
Whereas the map is an instrument for proliferation and a tool for understanding the multiplicity of the real, the tracing is an instrument for stabilization and a tool for reproducing
or illustrating a certain aspect of the real.
To avoid falling back into the dualism that the rhizomatic model is meant to overcome, it
is important to prevent the distinction between map and tracing from being understood in
absolute, categorical and moralizing terms. Faced with this question, Deleuze and Guattari
insist on the need for reconnecting the tracing and the map in order to avoid any traces of
Manichaean dualism: “It is a question of method: the tracing should always be put back on
the map.” 34 The method involves reconnecting the structures that are formalized by the
tracing with the intensities activated by the map in order to generate feedback between the
maps’ fluctuating state and the tracing’s recuperations. To put it in Deleuzian terms, the
tracing territorializes the map and the map deterritorializes the tracing, in a continuing
process of feedback.
The Deleuzian conceptualization of the map is central to this dissertation. The connection
we draw between map and architectural design takes a series of its characteristics from
the Deleuzian approach. First, the performative quality of the map and its agency. Beyond
reproducing reality, the map constructs it: maps are generative, not illustrative. Second, the
map as an open document that encourages connections between elements: maps establish a
plane of consistency in which all elements are inter-related and affect one another without
the need for arborescent hierarchical structures, which always refer back to an origin. Third, the exploratory nature of the map, which is proposed as a tool for expanding the sphere
of the real. Fourth, the dynamic between map and tracing, between openness and closure,
between proliferation and stabilization. The continuous feedback between map and tracing
lets us imagine new modes of architectural design which extend beyond the metaphysics
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of presence and avoid the conceptual impasse of origins. And, finally -a question that is
fundamental to the operative conception of cartography that we defend in this dissertation- understanding that the map takes on full agency when it comes into contact with the
reality that it expands: the map is generated in friction with reality, while at the same time
enabling its transformation.
The rhizomatic model and the concept of the map it articulates point to avenues for redefining the relationship between reality, representation and subjectivity in human deeds. If
we replace the verb ‘to write’ for ‘to design’ and the noun ‘book’ for ‘project’, Deleuze and
Guattari’s text provides a enormously insightful key for understanding the role that operative cartography can play in redefining the goals and methods of architectural design:
There is no longer a tripartite division between a field of reality (the world), a
field of representation (the [project]) and a field of subjectivity (the author). Rather, an assemblage [agencement] establishes connections between certain multiplicities drawn from each of these orders, so that a [project] has no sequel nor
the world as its object nor one or several authors as its subject. In short, we think
that one cannot [design] sufficiently in the name of an outside. The outside has
no image, no signification, no subjectivity. The [project] as assemblage with the
outside, against the [project] as image of the world.35
Map vs. diagram
Understanding the map as a generative device as opposed to a descriptive one is intimately
related to the notion of diagram as it is posited by Michel Foucault, and especially as it is
received and developed by Gilles Deleuze. In fact, in Deleuze’s work the map often appears
closely linked to the diagram, or even as a synonym: “The diagram, it is the map, cartography. The diagram is a particular kind of map that is coextensive with the social field.”
36

Given the diagram’s current importance in the sphere of architectural design, both on

a conceptual level and in terms of methodology, it is worth making a brief foray to situate
the map within the more general process of the ‘diagrammatic trend’ that has dominated
a significant part of the avant-garde architectural panorama in recent years. Beginning in
the 1990s, this diagrammatic tendency has been explored intensely from radically different
architectural sensitivities, from ‘conceptual’ (Tschumi) to ‘thermodynamic’ (Ábalos), ‘critical-affirmative’ (Koolhaas), ‘indexical’ (Eisenman), ‘parametric’ (Allen), ‘genetic’ (Chu), ‘negotiating’ (Bunschoten), ‘landscape’ (Corner), ‘informational’ (MVRDV), ‘social’ (Raumlabor), ‘activist’ (Hackitectura) ‘machinic’ (Najle), ‘performative’ (FOA) or ‘ethereal’ (Sejima).37
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There are a wealth of in-depth studies on diagrammatic thought beginning with the conceptual refoundation of the term by Gilles Deleuze, inspired by Foucault, Peirce and Bacon. In addition to Deleuze, we should cite other essential contributors to contemporary
diagram theory, such as Jacques Derrida, Gilles Châtelet or François Julien. This is not the
place to delve into the question with the depth and precision it warrants; in that respect,
exemplary texts to refer to include those by Noëlle Batt (Penser par le diagramme) and Jakub Zdebik (Deleuze and the Diagram).38
Although here we are concerned with the diagram under its current meaning, we should
remember that the concept of diagram is complex and its meaning has changed over time.
Understanding the conceptual mutations it has undergone can help us understand the operativity of the diagram in contemporary architectural practice.
In classical antiquity, the diagram designated a simultaneous relationship between an activity and a trace—the Greeks talked about diagrams to “describe the relationship between
the movement of a crab and the ‘figure’ that is drawn across the sand.” 39 The etymology of
the word, dia “through” and graphein “to write”, implies both a sign and an action, a graphic
mark and a variation or change. Later, the diagram began to be used as a reasoning system
rooted in visual representations, as opposed to a linguistic medium. Raimon Llull used a
series of diagrams in his text Arbre de Filosofia as early as 1290.40
Llull’s diagrams are exceptional
for their antiquity, but especially
because their function is not only
mimetic-explanatory, but above
all operative—they can be used
to find an answer to any question
that can be asked.41 As Llull writes, by understanding his diagrams and knowing how to use
them “you will be able to find the
places where new things can be
found, and answer the questions
you will be asked, and you will
be able to learn the secrets of nature.” 42 Following Llull’s metho-

¤ Fig. 6: “Circular Figura”. Raimon Llull, 1290.
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ad throughout Europe as ‘Ars Raymundi’, Gottfried Leibniz developed his Characteristica
universalis, an ideographic proto-language based on the use of diagrams, which he hoped
would become the universal language of the sciences and metaphysics.43 In addition, the
rich culture of alchemy and mysticism in 16th and 17th century Europe provides a good
example of the use of diagrams to articulate knowledge that cannot be reduced to a linguistic or algebraic expression.44
The modern trajectory of the diagram runs
through Charles Sander Peirce’s semiotic,
which distinguishes three types of signs
according to how each sign denotes its object: the icon, by a quality that belongs to
the sign; the index, by an actual connection with the object it denotes; and the symbol, by a convention or a norm held by the
interpreter. In this taxonomy, the diagram
is understood as a subcategory of the icon,
along with the image and the metaphor. The
icon is a sign that denotes its object by virtue of a quality it shares with that object: the
icon somehow resembles the object it denotes. According to Peirce, in contrast to the
image, which denotes its object by virtue of
a mimetic quality, the diagram uses a rela-

¤ Fig. 7: Illustrations from Jacob Böhme’s Aurora,
1612. Dionysos A. Freher, c. 1690.

tional equivalence—it establishes internal relationships that represent the relationships in
something else by analogy.45 For Peirce, diagrams can be either geometric or algebraic, and
they are therefore very useful in mathematical reasoning. Gilles Châtelet also understands
the diagram as a tool for mathematical creation due to its evocative capacity, which can help
to formalize an intuition: “A diagram can immobilize a gesture, lay it to rest long before it
is nestled into a sign, and that is why geometricians and contemporary cosmologists love
diagrams and their power of preemptive evocation. They grab gestures on the fly; for those
who know how to pay attention, they are the smiles of being.” 46
Up to this point, all of the variations on the concept of the diagram we have presented
coincide in understanding the diagram as a relational graphic device, which simultaneously displays and anticipates. According to Batt, “The diagram’s function is to represent,
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to clarify, to explain something that has to do with the relationship between the part and
the whole, and among the parts themselves [...], but it can also express a dynamic process,
an evolution, the sequence of variations undergone by a single phenomenon.” 47 Based on
this ability to express the variations of a phenomenon that appears embodied concretely in
various and apparently different situations, Foucault uses the diagram as a principle that
allows for qualifying, as opposed to describing, a system of relationships. Restricted to the
study of the emergence of modern penal systems in the context of the book Discipline and
Punish, the Foucaultian diagram determines the relational structure among the elements
that come together to generate a specific phenomenon, for example panopticism. From this
standpoint, the diagram ceases to act as a descriptive device in order to become generative;
it is used to create formulations, rather than to describe them. Continuing with the example
of the panopticon, the disciplinary diagram of ‘seeing without being seen’ is updated for
different contexts, from prisons to working-class housing, from hospitals to schools, from
barracks to factories.
Deleuze takes this generative and anticipatory capacity associated with the diagram from
Foucault and develops it further: “The diagrammatic or abstract machine does not function to represent, even something real, but rather constructs a real that is yet to come, a new
type of reality.” 48 For Deleuze, the diagram does not represent; it maps possibilities before
they have come about. This dimension bridges between what can be seen and what can be
expressed—it is an informal dimension that relates non-discursive formations (environments) with discursive formations (statements).
What can we call such a new informal dimension? On one occasion, Foucault
gives it its most precise name: it is a ‘diagram’, that is to say a ‘functioning, abstracted from any obstacle … or friction and which must be detached from any
specific use’. The diagram is no longer an auditory or visual archive but a map, a
cartography that is coextensive with the whole social field. It is an abstract machine. It is a machine that is almost blind and mute, even though it makes others
see and speak.49
As expressed in the quote above, a diagram is a ‘functioning’, i.e., it reveals the relationships
between pure functions. As such, it can shift from one system to the other without the need
for formal similarities, but rather based on functional-performative equivalencies: “The diagram is not merely a simple model that traces similarities between things, but is also a
generative device that continues working once embodied.” 50
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Following in the footsteps of Michel Foucault and Gilles Deleuze, a significant series of
architecture critics and architects situated the diagram at the center of architectural debate
in the late 1990s. The following paragraphs present a review of some of the most influential
contributions with regard to this dissertation (Stan Allen, Sanford Kwinter, Bob Somol,
and Anthony Vidler) in order to to demonstrate the central role the diagram has played in
architectural debate, as well as the wealth and diversity of approaches to the question of the
relationship between architectural design and diagram.
Stan Allen, in his text “Diagrams Matter”, eventually reworked into his well-known article
“Mapping the Unmappable: On Notation” which we will discuss in detail later on (§Projection, notation, mapping),

understands the diagram as a means for thinking about architecture

in organizational terms. Closely following the Deleuzian conceptualization, Allen points
to the instrumentality of a diagram’s abstraction as its most important characteristic; it
is not an end in itself, but rather a means of multiplying content. Allen highlights the fact
that diagrams do not work with mimetic logics, but rather generative logics, anticipating
relationships that have yet to materialize: “A diagram is [...] not a thing in itself, but a description of potential relationships among elements; not only an abstract model of the way
things behave in the world, but a map of possible worlds.” 51 Diagrams, therefore, are not
typological frameworks, formal paradigms, partis or any other kind of regulatory system;
rather, they work as “instructions for action.” 52 For Allen, the potential of the diagram as a
design tool lies in its operativity. Defending the need for a critical practice from a pragmatic
standpoint, Allen sees the diagram as a way of overcoming the distanced logic of critical
commentary in order to reinforce architecture’s real capacity for transforming reality: “A
diagrammatic practice [...] foregrounds architecture’s transactional character, [...it] extends
the horizontal, affiliative character of the diagram directly into the field of construction
itself [...]. You won’t see us, but you’ll see what we do.” 53
In his article “The Hammer and the Song”, Sanford Kwinter traces the development of the
idea of the diagram through the history of philosophy and relates the contemporary diagram with the Kantian notion of the schema: “Both serve as synthetic explanatory devices
[...] that open up a space through which a perceptible reality may be related to the formal
system that organizes it.” 54 Kwinter defends the active nature of diagrams and deems obsolete the point of view that sees them as plans to be translated or reproduced: “The diagram
is the engine of novelty, good as well as ill.” Owing to the diagram and its ability to display
forces and potentials that cannot be reduced to a fixed geometry, we begin to overcome the
tyranny of working only with reproducible fact: “[The diagram] represents a fresh approach
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to knowledge, the idea that geometry has a truth that cannot always be reduced to algebraic
expression. Forces exist, and can be explained, even if they cannot be rigorously predicted.”
55

Calling on concepts associated with the Nietzschean tradition of Foucault and Deleuze

(abstract machines, the incorporeal, new materialism, and neo-vitalism), Kwinter presents
a vision of the diagram as a function that is both scientific-explanatory and literary-illocutionary (i.e., it invites acts that are not based on verifiable truths). The diagram, according
to Kwinter, has to maintain its position between the evocative and pragmatic poles in order
to ensure the necessary mobility of thought and action: “Diagrams must be conceived as
songs as well as hammers. Truth after all, is a function of will, not facts.” 56
In the article “Dummy Text, or the Diagrammatic Basis of Contemporary Architecture”,
Robert E. Somol outlines the continuities and, especially, the differences between the protodiagrams described by Colin Rowe and Christopher Alexander and the further development of the diagram in the work of Peter Eisenman and other contemporary architects. For
Somol, the most characteristic and distinctive feature of the specificity of the contemporary
diagram is, again, its performative and projective quality: “Diagrammatic work, then (and
this includes the projects of Eisenman and Koolhaas), cannot be accounted for by reapplying
the conventional categories of formal or functional, critical or complicit. [...] Diagrammatic
work is projective in that it opens new (or, more accurately, ‘virtual’) territories for practice.”
57

The new territories opened by the diagrammatic model force a change in the architect’s

role, whose position is both dissipated (as an author) and expanded (as an organizer). The
architect “becomes an organizer and channeler of information”, who is no longer limited
to the ‘vertical’ forces of tectonic precision, but rather encompasses the ‘horizontal’ forces
of the economy, politics, culture and globalization, the architect’s new working materials—
“And it is by means of the diagram that these new matters and activities—along with their
diverse ecologies and multiplicities—can be made visible and related.” 58
Anthony Vidler, in his article “Diagrams of Diagrams: Architectural Abstraction and Modern Representation”, presents contemporary diagrammatic practices in relation to the genealogy of the different uses of the diagram in Modern architecture, from J.N.L. Durand to
Le Corbusier. For Vidler, contemporary diagrammatic architecture constructs its discourse
based on a “resolutely forward-looking approach and [the] modes of design and representation in digital technologies.” 59 Within this diagrammatic tendency Vidler includes authors
with radically different approaches to design, who share only an interest in diagrams as an
operative system: Bernard Tschumi, Rem Koolhaas, MVRDV, Dominique Perrault, Herzog
& de Meuron, Toyo Ito, Kazuyo Sejima, Peter Eisenman, Frank Gehry, Ben van Berkel, Hani
577

CARTOGRAFIA OPERATIVA. Usos del Mapa al Projecte Arquitectònic, 1982-2012

Rashid, Karl Chu or Gregg Lynn. Vidler sees the diagram as a contemporary and digital
revision of Walter Benjamin’s reflection on the marginal nature of architectural drawings
which, rather than re-producing architecture, produce it directly. According to Vidler, the
diagram as an active agent in the production of an architectural design, exemplified by the
synthetic maps created using GIS technology, reveals the path of transition from the old industrial world to the new digital world, and redefines the modern question of architectural
abstraction: “In this context, the question of architectural abstraction, whether in representation or in building, takes on an entirely new significance. For what seems to be at stake is
the instability provoked between the new formal vocabularies generated by the computer
and their easy translation into built form, so as to produce, almost simultaneously, an image as architecture and architecture as image.” 60
In parallel to the work of these and other architecture critics and theorists, different designers—including for example, to name but a few, Toyo Ito, Peter Eisenman, Ben Van Berkel,
Raoul Bunschoten or Bernard Tschumi—have described their own conceptions of the diagram. Given certain interpretative nuances and terminological adjustments, the idea that
is most often repeated highlights the diagram’s fundamentally heuristic, and not merely
hermeneutical, capacity. Diagrams, like maps, are operative by definition.
Diagrams are not hermeneutical in a strict sense but heuristic because they are
accompanied by an expectation that they participate in a process that turns
words and experience into structure. Diagrams engage not simply a horizon of
understanding but a terrain in which structures literally appear in the world.
If we are to think about diagrams closely, [...] we should register their cognitive
significance as they direct work and establish networks of relationships among
multiple symbolic fields. Diagrams are important and indeed so much so that
rather than drifting within a hermeneutical setting they should be approached
as vehicles of invention and extension.61
To conclude this section, we will review Zdebik’s argument in order to highlight the most
significant aspects of the concept of diagram.62 First, the diagram is a graphic document
that shows the internal relationships within a phenomenon, a place or a reflection. Second,
the diagram is not descriptive, but projective: it does not represent; rather it anticipates
potentialities by constructing a field of possibilities. Third, the diagram does not function
mimetically; rather it displays abstract functions that make up a system: the diagram has
to do with a functioning. It formalizes, but it is not form. Fourth, the diagram is a dynamic process that takes place between static structures, describing flexible and incorporeal
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function, before they are resolved into a determinate form. Fifth, the diagram is a model
for reinterpreting hylomorphic theory—the relationship between matter and form—as well
as the relationship between content and expression, the connection between thought and
image, and the difference between descriptive representation and projective representation.
Finally, the diagram lets us work with the as-yet-unformed, with thought in a state of flux,
and it articulates the movement toward the actualization of potentials that are incipiently
present.
As we hope to have demonstrated in this section, the Deleuzian-Foucaultian notion of the
diagram had the power to catalyze the emergence of new architectural design strategies.
Having surmounted the linguistic and genealogical debates of postmodernism—the ‘semantic nightmare’—and faced with the digital turn in architecture, which has been described in detail in the work by Mario Carpo or Lluís Ortega, part of architectural speculation
shifted decisively toward operativity.63 In this new conceptual framework, post-structuralist diagrammatic reasoning appears as a fundamental epistemological and methodological
key. Alejandro Zaera’s text, written to characterize OMA’s work between 1987 and 1991,
highlights the crisis of the representational paradigm in light of a renewed interest in the
idea of operativity:
In the latest OMA work, ideas or essences are replaced by relations or performances, ultimately unleashing the linguistic virtuosities which find the terminal
stage of the representative paradism in deconstruction. An indifference towards
form as linguistic codification which enables us to typify the latest Office production as rhizomatic, i.e., fundamentally constructed on its operativity.64
The pertinence of this reflection on the diagram and its relationship to the map hinges on
this interest in operativity, which lies at the root of this dissertation. As this short overview
has made clear, there is a very close relationship between map and diagram. Although there
is a significant amount of architectural production—both theoretical and practical—that
deals with diagrammatic operativity, not as much work has been done on the map from
the operative perspective we defend in this text. Despite this relative gap, we consider the
map to be a device with abounding potential in the field of spatial design practices. As
this dissertation aims to demonstrate, we believe that the map has become an indispensable tool for architectural practice, both on a conceptual level and in instrumental terms.
Moreover, the meandering paths of map and diagram often intersect, to the point where
their fields overlap and their operativities are mutually strengthened. Today, it would be
hard to understand the evolution of architectural discourse and praxis without taking into
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account the role played by maps and diagrams as mediation systems between author and
project. At the root of this question lies the interest, shared by both operative cartography
and diagrammatic practices, in opening up new areas in architectural design, critically
reevaluating its goals and methods from the perspective of operativity, while exploring the
construction of new subjectivities in redefining the relationship between author and work.
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Positivity, expressivity and operativity
Focusing on the question of mapping logics, in the most basic sense, today maps are created
and claimed by at least two different (and, in Western society, often contradictory) discourses: the technical sphere and the visual arts. The operativity of maps, which is the main
object of study in this dissertation, lies directly between these two poles.
Technical cartography has rationalist and positivist roots. From this point of view, cartography is understood as a representation of the world and it is used to describe concrete
aspects of reality. In this context, cartography is asserted as unproblematic, in the sense that
its capacity for generating positive knowledge is not put into question. It is often posited
as a descriptive and representational technique, understood as a system for transmitting
information. In this sense, it seeks to avoid any superfluous noise that might obscure the
message being transmitted—usually objective spatial knowledge. Technical cartography is
intended as an exercise in observing and describing a knowable reality in a supposedly
objective way.
On the other extreme, we find artistic practices rooted in cartography: what has come to
be called ‘map art’. From this perspective, cartography is posited as a rationalist technique
with military connotations, which is then subverted through artistic practice. The map is
often used as a symbol of an objectifying outlook on a reality that always, necessarily, eludes any totalizing vision. Cartographic techniques are also applied to questions or issues
that have usually fallen outside the realm of what can be mapped—and, in that sense, map
art has become a very important source of cartographic innovation. The map, as a technique or a practice, as a symbol or an icon, is never accepted acritically; it is problematized.
In general, map art uses cartography in a free way, leading to its problematization—both in
terms of its object (‘what is being mapped’) and its method (‘how is the mapping done’) and
in terms of the knowledge it produces (‘what is revealed by the act of mapping’).
However, the distinction between technical cartography and map art, or more generally
between the poles of ‘control’ and ‘openness’, which we will discuss later on (§Cartografia contemporània: entre la obertura i el control ), does not do justice to the current cartographic landscape.

Between these two poles there is a third, which, although it participates partially in both
of the aforementioned logics, overcomes this false dichotomy: between the positivity of
technical skill and the expressivity of art lies cartographic operativity.
Operative cartography sits between the two dominant poles, since it participates both in
the technical activation of positivist cartography and the critical activation of map art.
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The operative logic is not limited to architecture and other design disciplines; it is very
much present in other areas where the map’s agency is used as a transformative and projective motor. Along with architecture, one of the areas where cartographic operativity is
most often harnessed is social and political activism, which has given rise to what is called
‘maptivism’.65 Thus, in general terms, we can differentiate three areas where mapping is
applied: the technical sphere, art and design. These three areas articulate three separate
cartographic logics: positivity, expressivity and operativity, respectively. Finally, these three
cartographic logics refer, in turn, to the objective, subjective and intersubjective spheres.
The positivist logic is based on the assumption that knowledge and reality are not coextensive, and it advocates curtailing cognitive pretensions, leaving behind the totalizing aspirations of grand metaphysical constructions. The aim is to know precisely only that which
can be the object of empirical knowledge, emphasizing the importance of scientific proof
and the rigorous use of formal logic. Moreover, the positivist logic usually operates under
the conviction that knowledge needs to be socialized and that it should have a pragmatic
and utilitarian purpose. As we pointed out earlier, in the case of cartography the positivist
logic translates into the observation and description of cognizable reality in a supposedly
objective manner.
The expressive logic does not attempt to establish rigorously demonstrable objective truths;
it is meant to give voice to subjectivity. It is an expansive logic, as opposed to a reductive
one; one particular expression of a fact does not preclude others. Expressivity also has a
markedly social nature: not in a pragmatic-utilitarian sense, but in a proliferating sense,
which aims to forge new paths and generate new modes of accessing reality. As we pointed
out earlier, in the case of cartography the expressive logic translates into a constant problematization of the map and the practice of mapping.
The operative logic is based above all on performativity; i.e., it
focuses more on acting within
a specific decision-making framework than on establishing
positive knowledge or contributing a nuanced expressivity. Located between positivity and expressivity, operativity deals with
producing effects or exercising

¤ Fig. 8: Herinneringspark World War I Remebrance Park, Flanders. Stoss, 2009.
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force. The operative logic is fundamentally active and is always expressed through a verb,
as opposed to a noun: select, relate, separate, join, encompass, reduce, enlarge, open or
connect. Operating always implies an active principle, the performance of an action. As we
mentioned earlier, in the case of cartography the operative logic translates into the use of
maps to promote transformations of reality.
It is important to note that, strictly speaking, there are operative uses of cartography, rather
than a specific typology of operative cartography that stands in contrast to other types of
cartographic practice. The map’s operativity is based on how it is used. That being said, it
is important to bear in mind that we are not only talking about instrumental and direct
uses; rather, there are multiple levels from which the map’s operativity can be activated. In
any case, operative cartography is a performative concept—it has to do with what the map
does, what kind of concrete devices it activates. Operative cartography, therefore, is not a
category defined by essences, but rather by behavior. When we talk about operative cartography, we sidestep the ontological question: ‘What is a map?’ to focus on the performative
question: ‘What does a map do?’ along with the implicit methodological questions: ‘How
does a map work?’ and ‘What knowledge does a map generate?’
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The map as a mediation system
Cartographic operativity in architectural design is intimately connected with the notion
of mediation as we define it in this chapter. The map understood as a mediation system
between designer and design takes on much more importance than in the context of its
instrumental use as a system to describe an “external” reality. Christian Jacob has written about the map as a technical, intellectual and social mediation, emphasizing its ability to socialize visions, knowledge and desires, which we will discuss in more detail later
on (§L’atracció dels mapes: Cosgrove, Turnbull, Jacob, Brayer.). Bernard Tschumi, on the other hand,
pointed out the importance of abstract mediation systems in developing designs as strategies with the ability, first, to respond to changing inputs (political, programmatic,
technical) and, second, to generate an environment for negotiations among a large number of designers, each of whom makes decisions in specific areas.66 We have gathered up
both of these aspects, tying them together, in order to explore the rich contribution—in
instrumental, organizational and conceptual terms—of the map as a mediation system in
architectural design.
Moreover, mediation systems do not only come
in the form of maps—the object of this dissertation—or diagrams—which we have already discussed

(§Mapa vs. Diagrama).

Many other graphic

systems and organizational formats serve as mediators between designer and design. In a very
condensed fashion, and in the interest of brevity, we characterize the map as a spatial graphic
system generated in friction or in contact with reality; the diagram as an abstract graphic system
that displays the relationships between parts; the
score as a time-based notation system; the script
as a system of instructions; the scenario as a narrative system with an open development; the spatial format as a virtual organizational system with
multiple solutions; and the protocol as an organizational system that manages the exchange of
information between different systems. Although
in this dissertation we focus on maps, diagrams,
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scripts, scores, spatial formats and protocols are also systems of mediation—abstract intermediaries that operatively inform the designers’ decision-making process by mediating between ‘objective’ reality and ‘subjective’ architectural aims.
Conditions of the cartographic format
The map has a double condition, which it is worth clarifying at this point—on the one
hand, it is a representation; and on the other, it is a representational format. In more simplified terms, we could say that it simultaneously displays certain aspects of reality and
constructs the framework which makes that display possible: the map is both the result
and the format that provides for the result. The cartographic condition which we call
‘representation’ has to do with recognizing and shaping an existing reality or a projected
reality, whereas the cartographic condition we call ‘format’ concerns the intrinsic qualities that the map lets us explore. Further on we will delve further into the idea of the map
as an abstract and analogous representation of reality. For now, it will suffice to reiterate
the idea that, in addition to what the map represents (the “cartographic image”), we also
need to consider the cartographic format that enables this complex representation, which
is often non-mimetic and sometimes projective.
Understood as a format, the map is characterized by the construction of an open framework,
a synthetic perspective, a negotiating environment and a process of continuous feedback.
The cartographic format, independently of a map’s particular object, first constructs an
open environment, which provides entryways on multiple levels without establishing a singular position of authority; second, it promotes synthetic readings of a complex and irreducible reality, encouraging leaps from one aspect to another and generating crosscutting
readings, which are resolved synthetically (although in a perpetually fleeting and shifting
manner) in the map’s plane of consistency; third, it creates a framework for negotiation
among diverse agents, interests or perspectives on the reality being mapped; and, finally, it
promotes feedback between the map and reality.
All of these format conditions associated with the map have a direct influence on cartographic operativity in architectural design. Even more significant than the specific
knowledge provided by the map as the representation of an existing or imagined reality, the
map as a format is a rich source for exploring cartography as a design tool. As demonstrated
by the four characteristics we have just highlighted, one of the most meaningful contributions of the cartographic format to architectural design centers on understanding the map
as a mediation system.
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Architectural heteronomics and the question of inter-subjectivity
The idea of mediation is fundamental to the history of operative cartography we are assembling, and we believe that it is currently one of the most relevant avenues for architectural
research and innovation. The cultural validity and spectacular vitality of the diagram and
the map in academic circles and, to a lesser extent in professional practice, are clear indicators of the as-yet-undisclosed potential of mediation systems in architectural design.
Typically, architectural design proceeds as follows: first, understanding the scope of the
task at hand; second, analyzing relevant information; third, making subjective design decisions, more or less based on the data gathered from the previous steps; and, finally, testing
these decisions through a process of determination (drafting, modeling, describing, calculating), which is meant to objectify the design, effectively reclaiming the designer’s subjective choices from a supposedly wholesome societal standpoint (i.e., which implies multiple
subjectivities). We call this the subjectivist approach to design.
Alternatively, some schools of thought have attempted (and still attempt) to eliminate any
remnant of subjective choice in architectural design as much as possible. From this point
of view, two diametrically opposed tendencies have been explored over the past 20 years.
On the one hand, a reductive ‘new objectivity’ of sorts, which claims that architectural design should tend toward the impossible asymptote of becoming a purely technical process,
devoid of any subjective “whim”. On the other hand, a proliferative tendency that favors a
certain kind of design based on fundamentally automatic processes that are received acritically, where the designer’s choice—his or her ‘authority’—is reduced to a mere observation
of unfolding behavior. Both tendencies respond to an objectivist approach to the architectural design process.
All of the approaches described in the preceding lines are not only valid, but also unique
in terms of the type of architecture they foster. In fact, there are interesting examples of all
of them, including examples in the avant-garde of contemporary architectural research:
consider, respectively, the power of the authority of starchitects when it comes to generating
consensus solutions in cases of political deadlock; the objectivity of certain approaches rooted in ecodesign and energy sustainability, which are highly effective and broadly implementable; or the conceptual, instrumental and formal richness demonstrated by many of
the process-based experiments in recent digital architecture. We are not looking to override
subjectivist and objectivist approaches by virtue of a new single model with a hegemonic
inclination. On the contrary, we hope to enrich them by adding an intermediate term, me-
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diation, which partially incorporates the qualities of both logics: the openness provided by
the subjectivist approach, and the exposition contributed by the objectivist approach.
Mediation lies half way between the two fronts that we have characterized, simplifying
them, as subjectivist and objectivist, and we consider this middle term to be one of the
most relevant avenues for research in architectural design today. The idea of mediation in
architectural design is not new, and it has played an important, if secondary, role especially
since the early 1990s. Mediation, in short, implies a shift from the subjective production of
knowledge to an inter-subjective production of knowledge, and it contributes clearly to the
generation of heteronomic architectural knowledge.
[Forms] of knowledge [which are brought to bear on the design of the built environment] can be moved from their current status as fields of knowledge which
are gained through personal experience and applied mainly through intuition,
and are in this sense ‘autonomic’, towards the ‘heteronomic’ knowledge characteristic of science which it is possible both to share and contest.67
At this point, it is worth explicitly clarifying the meaning of the term ‘heteronomy’ in the
context of this dissertation. We defend the concept of heteronomy based on an understanding of architectural design as the production of knowledge that can be transmitted across
disciplines, and which is not strictly tied to the pure intuition or gestural language of the
architect. It should be made very clear that we are talking about the transmissibility of ways
of knowing, not the knowledge itself that is acquired through a specific design experience.
Our position does not negate the value of intuition; rather, our opinion is that it cannot be
the sole methodological foundation for architectural design. An intuitive leap in the dark
taken with a well-honed sensitivity is fundamental to creative intelligence, but it cannot be
transmitted. What can be transmitted, debated, and eventually shared, are the techniques
and systems that help construct certain perspectives concerning the material culture of our
era, through architectural design.
Thus, we use the concept of heteronomy to refer to the fact that architectural design is not
carried out in isolation, under a glass bell jar. It is fed by different fields, which are not limited to its disciplinary specificities, and at the same time it produces knowledge that extends
into a broad sphere, reaching far beyond the limits of the traditional disciplines of architecture, urban planning and landscape architecture. Without denying the value of the disciplinary corpus, we hold that the heteronomic condition of contemporary architectural design
is an added value and not an evil to be combatted, as certain academic and professional
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circles have asserted. The disciplinary body of work in architecture is not bounded a priori;
rather, it is subject to continuous modifications and adjustments that serve to shape, over
time, what falls into the realm of architectural knowledge, what falls outside that realm
and, of special significance, what lies on the border of what is considered to be architectural
knowledge at a specific moment in time and in a particular place.
We would consider a large portion of the perspectives that defend an alleged autonomy of
architectural discourse, production and knowledge to be conceptually reductionist, methodologically ineffective and culturally reactionary. They are the approaches based on a
rappel à l’ordre, and which aim to return to a time (mythical, at best) when the boundaries
between different fields of knowledge were more clearly laid out, and architecture was “just
architecture”. Paradoxically, this reductionist vision also appears on the other extreme of
the spectrum, i.e., in approaches that are meant to be entirely open. They deny the richness
of disciplinary knowledge by systematically borrowing concepts, discourses, techniques
and methods from other disciplines, merely because they are ‘external’, without harnessing
them to broaden the scope of architectural discipline. In both cases, we are dealing with
autonomous logics that make their own laws, which cannot be shared or debated by anyone
who does not belong to that group.
Although occasionally they may lead to interesting results, these approaches hinder the
generation of a broad disciplinary body in a continuing process of redefinition, as occurs
in most fields of knowledge with a high degree of social, cultural, technical or scientific
relevance: we need look no further than the recent developments in urban geography,
media-art, information technologies, or ecology. The main reason they hamper a progressive enrichment of architectural discipline is because the knowledge they produce is
not heteronomic—i.e., it cannot be shared and debated—since, in both cases, we are dealing with an immediate (in the sense of non-mediated) conception of architectural design. The traditional (or traditionalist) approach tends to posit architectural design as the
direct result of decisions made by the architect. These decisions are subjective, which
merely means that they are decisions made by a particular subject who, based on his or
her sensitivities and knowledge, offers a specific solution to a problem. Within the objectivist trend, on the other hand, both the neo-objectivist approach and the acritical process-based approach attempt to eliminate as many traces of subjectivity as possible from
architectural design, under the assumption that only the most objective results can be
generally accepted as valid. However, all of these approaches tend to produce closed-off
architectural knowledge, resolved in the form of a concrete proposal that responds, res588

 

pectively, to subjective intuition, technical factors, or the internal dynamics of the software being used.
Assuming that we always begin
with the architect’s subjectivity
and we always end with the objectivity of the design (whether
or not it is built), it seems worth
exploring the possibilities of
architectural design as a conversation,68 framing it as an intersubjective protocol that allows
for establishing a productive relationship between the different
subjectivities of the agents in¤ Fig. 10: Index of scenarios developed for BOP. Juan Azulay +
Roger Paez, 1999.

volved in the process (including
architects, specialists, adminis-

trators, users, etc.) and the objectivity of the design (specification, precision, materiality,
etc.) One way of understanding design as a conversation is through the use of graphic mediation systems: specific techniques that act as intermediaries between architect and design.
Mediation systems allow for three possibilities which we consider important: first, they preserve the capacity for innovation and openness of a critical subject who can make bold decisions, accepting that a certain degree of violence is implicit in any decision; second, they
allow for incorporating levels of friction with aspects of reality that are not necessarily part
of the author’s subjective desires; and, finally, they generate knowledge that can be shared
intersubjectively, that can be used by other subjects since, above and beyond a particular
solution, they contribute a certain way of approaching or understanding the problem at
hand. Mediation systems help construct operative visions of reality, which are put forward
as open tools that can be used by more than one subject and to respond to more than one
problem. In this sense, they contribute to the idea of design as a conversation, since their
starting point is the desirable friction between a specific subjective decision and multiple levels of reality, including the existence of various subjectivities with different and potentially
opposing interests. Moreover, mediation systems also serve to protocolize certain aspects of
reality in a clear way, so that they can influence design decisions.
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Along with other mediation systems, such as the diagram, the score, the scenario, the
spatial format or the protocol, the map can formalize (in a logical-philosophical or mathematical sense, not in a morphological sense) certain aspects of experience or subjective appraisal, such that they can be transmitted from one subject to another. An experience in and of itself cannot be transmitted, but what can be passed on are the
instrumental and conceptual tools which made the experience possible. Ultimately, the
idea is to share our ways of looking as opposed to sharing what we see. There are two
very different reasons for this. First, the subjective understanding of reality is physiologically intransferable; every subjective experience is inextricably linked to the subject
that has been constructed based on those experiences (among other things). Second,
even if it were possible to transmit subjective experiences directly as though they were
independent units of information, it would be ethically unacceptable, since the fundamental value of a particular experiences lies precisely in how it was acquired, which
implies a subjective (trans)formation.
Of all the different mediation systems, the map
most clearly displays its communal nature, a
negotiating table where different subjects can
come together to consult and make decisions:
“The map is a communal object [...] The space
of the map belongs to everyone and even exists
independently of every ownership. It is a political object, the virtual ground for negotiations,
arbitration, exchanges, and communal decisions.” 69 In the context of architectural design,
the map is one of the documents that can best
act as an intersubjective filter with the ability
to mediate between the different agents involved in a design. The status of the map—in
constant deliberation between being a “representation” of something external and yet an
“object” in and of itself—reinforces its role as
mediator: “The [...] use of maps can be explained by a crisis in spatial reference, which saw
the map’s intermediary status—between representation and object—as a value for recording,
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but collective in nature, which overrides subjective forms.” 70 As a result of this mediating
quality, the map can be used to construct an operative and open outlook, i.e., one that is
not instrumentally limited to a determinate solution, thus promoting intersubjectivity and
indicating new methodologies for architectural design.
Projection, notation, mapping
The fact that the map is a document with a complex and open nature seems to have been
made clear at this point. The map is a special document, situated on the one hand as a mechanism for mediation between designer and design, on the other hand as an intersubjective
filter between the different agents in the design, and finally participating in a logic of recording (showing what exists) and a logic of anticipation (proposing what does not yet exist).
This border condition, characteristic of the map, has long been an object of interest in the
sphere of architectural design. Stan Allen’s article “Mapping the Unmappable: On Notation” written in 1989, which we introduced earlier (§Un interès contemporani, un concepte original)
as a significant point of reference for this dissertation, is among the most representative
texts.71 In the article, which has wielded a remarkable influence since it was first published, Allen locates mapping among the techniques of architectural representation, together
with projection and notation. As we pointed out earlier

(§Condicions de format cartogràfic),

the

word ‘representation’ should be understood in the sense of ‘presentation’ or, more specifically, ‘graphic expression’ and not according to its representational-mimetic definition. The
complex and slippery nature of representation in the non-mimetic arts in general, and in
architecture in particular, has been discussed at length, so there is no need for us to insist
on the difference between representation as presentation or expression and representation
as equivalence or substitution. Taking up the two usual meanings of representation, Jacques
Derrida asserts that “in an architectural work, the Vorstellung, the representation, is not
structurally representational.” 72 As Allen himself insists: “The problem of representation in
architecture is always double. It is important to distinguish carefully between the techniques of representation—mapping, projection, or notation—and the idea that architecture
itself operates as a representational system.” 73 The three techniques of architectural representation presented by Allen, therefore, are not strictly representational, but rather projective in that they propose alternative realities.
Allen’s take is that architectural drawings are “impure, and unclassifiable”, in the sense that
their relationship with the reality they are meant to describe is problematic and shifting.74
Architectural drawings can be considered simultaneously in representational and notati591
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onal terms: “Drawings are, to some degree, scaled-down pictures of buildings [but] architectural drawings also work notationally, and can be compared to musical scores, texts or
scripts.” 75 The main characteristic of notations is that they are reductive and abstract, and
yet, precisely because they do not attempt to approach reality mimetically, they respond
better to our complex and unpredictable contemporary reality. As such, the notational
format is especially suited to working with “many aspects of the experience of architecture [that] can never be effectively simulated or predicted by representational drawing.””
76

Borrowing a conceptualization from the philosopher Nelson Goodman, Allen divides

the arts into two categories, autographic and allographic, based on whether they require
direct contact with the author. The authenticity of autographic arts, like painting or sculpture, depends on the author’s direct implication, whereas allographic arts, like music or
theater, “are those capable of being reproduced at a distance from the author by means of
notation.” 77 According to Goodman, architecture is neither clearly autographic nor allographic. Rather, “insofar as its notational language has not yet acquired full authority to
divorce the identity of the work in all cases from particular production, architecture is a
mixed and transitional case.” 78 Allen proposes a series of concepts to articulate notation
as a technique for architectural representation. The provisional glossary includes the following terms: anticipation—“anticipation: notations always describe a work that is yet to
be realized”; invisible— “invisible: notations go beyond the visible to engage the invisible
aspects of architecture”; time— “time: notations include time as a variable”; collective—
“collective: notations presume a social context, and shared conventions of interpretation”;
and digital diagrams— “digital diagrams: notations work digitally”—digital in the precise
sense of systems that use discrete (discontinuous) values, as opposed to analog systems that
work through the modulation of continuous values. Finally, Allen takes a stand against the
eventual use of notational systems for neo-functionalist purposes in an attempt to “impose
coherence [...] or to regulate meaning or behavior”, and he posits them as “open-ended series of strategies to use within the indeterminate field of the contemporary city.” 79

592

 

¤ Fig. 12: Pentagrama. Notation for an architectural design in audiovisual format. Juan Azulay + Roger
Paez with Stan Allen, 2000.

The main goal of the text is to defend notational systems as belonging to the reinvention
of architecture’s disciplinary toolbox. This “creative reinvention” of the architect’s tools is
understood as a necessary step toward reclaiming the contemporary validity of a discipline
that has been marginalized in the fluid world of late capitalism, where the reality and the
rhetoric of flows (of people, of capital, of information) seem to have negated architecture’s
ability to generate and represent collective life: “To propose a new attentiveness to notation in architectural representation is […] a proposal to enlarge the catalogue of techniques
available to the architect […]. New maps and diagrams might begin to suggest new ways of
working with the complex dynamics of the contemporary city.” 80
That being said, in Allen’s text, the concept of the map is claimed from two different positions. In the body of the text, the map is considered to be a form of notation, together with
other types of documents, such as the diagram, the score and the script. In the conclusions,
however, he presents the map and the notation, along with the projection, as the three fundamental techniques of architectural representation. This duplication is not indicative of an
underlying inconsistency, but it does require a certain investigation.
In the first case, the map appears as a notation among other notational documents. The
characteristics that Allen ascribes to the notation are framed in a program that he outlines
clearly, and which responds to the desire of taking on the challenge that the contemporary
world offers architecture, and more specifically architectural design, from a pragmatic, productive and optimistic point of view:
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[We need] to begin to use notation’s capacities not only to take the measure of
the already existing complexity of the new urban field, but also to develop strategies to intervene productively in the city today with proposals that are open and
optimistic, devoted to affirmative change rather than commentary or critique.
[...] Notation’s more radical possibility lies in the possibility of proposing alternative realities.81
Here is where the fundamental question appears: the value that is accorded to the notation is read in terms of its potential for enriching architectural design’s ability to affect
transformations of reality. This aspect demonstrates a vitalist ethos, which derives from
a long-standing tradition.82 The vitalist-opportunist stance, which negates the dictatorship of what exists while attempting to explore the extent of its degrees of freedom to the
fullest, lies at the root of many of the architectural practices that test out the operative
relationships between map and design—in all of them, the starting point is the projective
nature of the map, which allows for a seamless coupling with the logics of architectural
design.
Allen elaborates on this definition of the map as notation in his article. And when, at the
end of the article, he presents the map, the projection and the notation as techniques of
representation, Allen implicitly seems to recognize another way of connecting the map to
architectural design. From our point of view, the triad projection-notation-map responds
to three different ways of positioning authorship in architectural design. First, projection
articulates an autonomous subject-author who makes—more or less informed—decisions,
which are resolved through a specific and determinate solution. The author determines a
particular solution. Second, notation builds an abstract machine, through which the authorial decisions are articulated based on the definition of rules of the game and playing fields,
though they are not resoluved in a fixed solution. The author defines the rules of the game.
Third, the map is constructed in friction with reality, and therefore necessarily requires
an ‘outside’—a sphere that is external to its conditions as a cartographic format (§Condicions
de format cartogràfic).

This implies a heteronomic authorship; the author makes decisions re-

garding the framework in which design decisions will be made. The author provisionally
outlines a field of relationships in contact with reality (the outside or what is exterior to the
design, i.e., what cannot be reduced to the design).
Projection accepts responsibility for the violence of the anticipatory act and, as the etymology of the word itself tells us, ‘throws or casts forward’ a new reality.83 Projection advances a reality, which does not exist yet, in a concrete manner and directly, as a result. The
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authorial intent is shown without intermediaries (in a non-mediated way) through specific
decisions, which are resolved in a particular solution.
Notation, in contrast, can be understood as a set of instructions intended to bring about a
transformation of reality, without direct intervention from the author as executor. Notation
shifts the authorial agency from the specific result to the abstract process—it works according to the logic of an abstract machine, which recalls the Foucaultian definition of the
diagram: “a functioning, abstracted from any obstacle [...] [and which] must be detached
from any specific use.” 84
Finally, the map is founded on a necessary friction with reality. Friction, however, does
not imply submission; the immense potentiality of the map lies precisely in its open and
exploratory nature. The anticipation carried out by the map is not mediated by a notational abstraction, but by the reference to an outside; the map is “entirely oriented toward an
experimentation in contact with the real.” 85 The map, as opposed to the notation, cannot
work in an autonomous abstraction; it always refers to an outside, with respect to which it
establishes ambivalent positions. As we have pointed out before (§Heteronomia arquitectònica i la
qüestió de la intersubjectivitat), the map encourages a certain degree of heteronomy, which makes

it a good vehicle for intersubjective communication.
In summary, we could say that what differentiates these techniques of architectural representation is the degree of mediation they propose between subject-author and architectural
design: projection works without mediation (or with a merely instrumental mediation);
notation works with an internal mediation (the rules of the notational system); mapping
works with an external mediation (the reality in relation to which it is generated).
As is often the case when it comes to defining conceptual categories, the sphere of practice
shows itself to be much richer and much less clear cut. When subjected to careful analysis, most documents of architectural representation will appear as a mixture of the three
techniques described above. First, as we have already pointed out (§Mapes operatius i pràctiques
diagramàtiques),

the boundaries between map and diagram are fuzzy. Second, there are also

multivocal projections, which do not respond to the conventional image of a single, independent author. Third, maps often work notationally. Fourth, projection mobilizes semiotic
mediations with a cultural foundation. Fifth, the diagram can be confused with a schema
or parti, which is just another kind of projection. And the list goes on. However, the aim
of laying out the difference between projections, notations and maps, is not to establish
fixed categories, nor is it to reach a value judgment regarding the intrinsic validity of each
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technique. Just the opposite, the idea is to broaden the resources we can bring into play in
design, in order to promote an active architecture with a drive for contemporary relevance.
Beyond mapping’s functional relationship with other notational systems, we posit that the
condition of being generated in friction or in contact with reality is what most radically
characterizes the map as a technique and as an instrument for specific knowledge. And it
is with a focus on this fundamental characteristic that the different modes of cartographic
operativity in architectural design should be studied. Before beginning with their detailed
exploration, we first need to arrive at a more precise understanding of the richness of maps
and mapping, in addition to discussing a map’s many uses. The second part of this dissertation will attempt to lay out ‘a map of the map’.
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Throughout this dissertation, we have explored the relationship between maps and design from different angles and
a variety methodologies. The first part is the most speculative: it introduces and develops the concept of operative
cartography as an

agent with the ability to broaden the objectives, methods and tools of con-

temporary architectural design. The second, more expository, part shows that the map is a
rich and complex document, which has been claimed culturally from contrasting positions.
Part three, with a more evocative tone, makes it clear that maps are an endless source of
interpretative richness. Finally, part four is the most demonstrative, and it formulates the
different avenues of cartographic operativity in recent architectural design.
These conclusions will focus on part four, since that is where most of this dissertation’s key
premises are concentrated: first, it proposes a taxonomy of the areas and modes of cartographic operativity in architectural design during the period 1982-2012; then the validity
and utility of this taxonomy is tested through the study of 24 recent designs.
The 24 cases studies laid out in the preceding chapter are intended, first, to demonstrate the
relevance of the taxonomy we have proposed. It follows that they should clearly present the
differences between vision-maps, construction-maps, protocol-maps and instrument-maps.
Second, the case studies are also meant to convey the wide variety of designs that each
mode of operativity admits. Third, they are posited to raise a critical perspective on the taxonomy itself, which like any classificatory structure needs to be ‘useful’ rather than ‘true’.
The taxonomy we have proposed is not meant to generate essentialist classifications, but
rather purely operative ones, and as such its value should not be judged in terms of truth,
but in terms of agency. Our intention is not to define absolute and hermetic compartments,
but rather to identify, with a certain degree of precision, poles and tendencies in the operativity of maps that contribute to expanding the scope of design. Finally, the modes of vision,
construction, protocol, and instrument that we propose should help us interpret the past
30 years of architectural design culture from a new perspective while, above all, advancing
new avenues for research in the immediate future.
The case studies were chosen following the criterion of clearly illustrating the different types
of operative relationships between map and design. In this sense, we have tended to present
cases that exemplify these logics in the clearest possible way. Most of the 500 plus projects in
the initial research phase, among which these 24 were selected, are not as clear-cut; though
that does not make them any less interesting. In addition to different operative modes (vision, construction, protocol and instrument) and the design areas where they are applied
(conceptualization, resolution, communication), the different designs also exhibit varying
degrees of implication with operative cartography. While in some cases the importance of
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cartographic operations is fundamental, in other cases cartographic operativity is just one
of the many horizons that serve to inform contemporary architectural design.
Finally, we should make it clear that the case studies were chosen with the aim of offering
the fullest and most balanced vision possible of the many different architectural sensitivities—in building design as well as urban planning and landscape design—which make an
operative use of maps as design tools. However, because the scope of our research had to be
limited, it is worth pointing out that the final selection did leave out a large number of excellent designs. Many designers whose work is relevant in the field of operative cartography
are not included in the final list.1 Likewise, many interesting designs by architects whose
other work does appear among the case studies could not be included.2 This reflection is
relevant before we move on to the conclusions, since we must also avoid confusing this
series of case studies with the entire landscape of cartographic operativity in architectural
design; nor should we make the mistake of extrapolating the characteristics of operative
cartography in recent architectural practice as a whole based only on the observation of this
one series of case studies.3
Despite this disclaimer, it is clear that, based on this dissertation—and especially the designs studied in part four—we can identify a series of recurrences, which we will present
here as initial conclusions regarding cartographic operativity in architectural design from
1982 to 2012:
THE RELATIONSHIP BETWEEN OPERATIVE CARTOGRAPHY AND
DIAGRAMMATIC PRACTICES

The operative uses of maps in architectural design can be read in direct relationship to the
increase in the use of diagrams, likely the most salient characteristic of academic architectural research over the past 15 years. Operative cartography as we have conceptualized it
in this dissertation can be connected directly to the diagrammatic trend in architectural
design.
The most characteristic aspects of diagrammatic practices can be summarized in three
points:
»» Understanding and modeling reality diagrammatically; i.e., paying attention to relationships rather than formalizations; focusing on dynamics rather than on structures.
»» Using the generative capacity of the diagram, i.e., its double role as simultaneously
descriptive (describing a behavior or a relationship) and projective (proposing a behavior or a relationship).
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»» Understanding the diagram as a way of multiplying thought and action, giving rise to
new types of architectural authorship where subjectivity is mediated by the diagram.
Operative cartography shares all of these characteristics, in addition to providing friction
with the outside—an entirely necessary exteriority that counteracts the tendency toward
introversion in architecture, reconnecting it with contemporaneity.
DISCIPLINARY INTEGRATION, BUILDING DESIGN/URBAN PLANNING/
LANDSCAPE DESIGN

In recent years, research and practice focused on what we call operative cartography has
been concentrated in the disciplinary areas of landscape architecture and planning, at the
cost of architecture in the more traditional sense of building design.
This does not imply, however, that the use of operative cartography as a methodological
approach is unsuited to building design. On the contrary, it simply means that because of
the characteristics and, especially, the history of maps, they have been more immediately
relatable to a territorial scale than an objectual scale. That being said, it is worth reflecting
on the reasons for this tendency. In our opinion it responds, to characteristics inherent in
the map and the nature of mapping:
»» Maps have historically favored the large territorial scale; as such, cartography already
belonged to the methodological toolkits for working on a large scale—even if, until
recently, it would have been limited to an analytical use based on a technical-positivist
conception of cartography.
»» Maps offer a specific understanding of the reality subject to intervention; as such,
maps are the preferred format for disciplines that don’t take a blank drawing board as
their starting point. The logic of building design—often excessively autonomous—has
sometimes hindered the operative use of maps.
»» From another point of view, the prioritization of the critical use of maps in landscape
architecture and urban planning also responds to conditions in the evolution of architecture understood in the broadest sense, which has tended toward an integration of
the three disciplinary spheres. Relevant aspects of that evolution include:
»» The crisis of conventional architecture as a discipline with real agency over contemporary reality. Specifically, the objectual quality of architecture and its insistence on
strictly morphological questions entered into a state of crisis in relation to the latecapitalist narrative and reality of economic globalization, with its prioritization of
flows. A number of architectural movements in the late-1970s and mid-1980s made
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an enormous effort to locate the validity of architecture in the problem of meaning—
what Rem Koolhaas very eloquently characterized as the “semantic nightmare”. After
a series of ‘-isms’, the avant-garde positions shifted their focus toward procedural,
programmatic, strategic and tactical logics, which obstruct the pre-eminence of objectuality from the outset, in favor of performativity.
»» The development of landscape architecture as a discipline in its own right. This implied a redefinition of the disciplinary limits of architecture on both an academic and a
professional level. Landscape architecture departments, freed from most of the cultural
and procedural baggage that weighed down conventional architecture, emerged as active research centers with a growing relevance in the classical discipline of architecture
(building-oriented and objectual). This led to positing landscape as the new front line
for renewing the conceptual and operative tools of architecture and urban planning.
The competition for the Parc de la Villette, which we pinpoint as the beginning of an
era, is the visible trigger for the emergence of this underlying tendency. This renewed interest in landscape among architects was the starting point for the coalescence of a real
disciplinary integration of architecture as a whole: building, planning and landscape.
MULTISCALARITY, RELATIONALITY AND TEMPORALITY

Properly used, maps become a compelling format for dealing with aspects of reality that are
difficult to approach using the classical tools of architectural design. Maps let us approach
design in procedural and performative terms, which opens it up in a more immediate way
to a contemporary reality that is ‘in flux’. We would underscore three especially significant
areas of contemporary architectural design that are derived from the exploration of the
operative qualities of maps:
»» Multi-scalarity: the map’s plane of consistency allows for incorporating—both conceptually and instrumentally—the intrinsic multi-scalarity of any design, which the
division of spatial design practices into different sub-disciplines undermines (§ AllenHacker, Busquets, Miralles, Easterling, Holl).

»» Relationality: the indexality of maps lets us understand architectural design in terms
of establishing relationships between different elements, conditions or agents; those
relationships are as meaningful, or more so, than the intrinsic qualities of the elements involved (§ Tschumi, Ito, Libeskind, FOA, OMA).
»»

Temporality: the performative quality of maps, derived from their nature as an open
format with multiple entryways, which can be continually updated, reread and reused,
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encourages the inclusion of a time-based vector in design, and allows for exploring a
reality that is in a constant state of change (§ Allen, Eisenman, Chora, Mosbach-Rahm, Corner).
The incorporation of the temporal vector, along with multi-scalarity and the relational logic, have a profound impact on architectural design’s objectives, as well as its methodologies
and its formats.
NEW DESIGN OBJECTIVES

Architectural design’s objectives have undergone a significant expansion as a result of the
incorporation of operative cartography into design processes. The issues architectural design can approach and the questions it aims to answer have been progressively broadened
in scope drawing from the map’s inherent capacities—such as generating a consistent environment where everything enters into relation with everything else, or the oriented recording of certain aspects of the reality that is subject to intervention. New design objectives
that have been explored, even if only incipiently, over the past 30 years include:
»» Enabling design, which focuses on promoting, encouraging or enabling rather than resolving—logistic landscapes, infrastructural urbanism, appropriable spaces, structures
activated through use, etc. The space of organization, a performative space for activity
that takes place over time, is added to the architect’s arsenal, which is no longer limited
to the space of a static and representative object (§ Ito, Allen, Mansilla-Viu, OMA, Corner).
»»

Strategic design, where architectural design decisions are not based on specific determinations, but rather on lines of action that are directed and focused yet remain open. Given certain levels of complexity, the objective of the design can no longer be limited to the
specific and closed-off definition of a structure. Strategic design allows for maintaining
the relevance and transformative capacity of architecture, by redefining its objectives and
adapting its decision-making systems (§ Branzi, Tschumi, Murado- Elvira, Chora, Busquets).

»» Tactical design is based on a survey of conditions, a development of various solutions—catalogs of solutions, prototypologies, catalysts, etc.—and a tactical implementation of these solutions in a field that has been surveyed beforehand. The conventional objectives of architectural design are adapted through a flexible and nimble
perspective on the reality subject to intervention, and the results are maximized based
on the use of a relatively limited palette of specific options in a very precise and directed way (§ FOA, Ahylo, Herzog & de Meuron, Sanaa, Miralles).
»» Activist design transforms activist criticism into architectural design, overcoming the
negativity of conventional criticism and endowing it with a positive and anticipatory
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character. These designs often involve indirect proposals, based on denouncing certain undesirable conditions or revealing certain possibilities for reshaping the architectural terrain. If there is a specific solution offered, it is usually understood in terms
of the exemplification of new possibilities; promoting those possibilities is the design’s
real aim (§ Hacker-Allen, Easterling, OPSYS, Desvigne, Ábalos-Sentkiewicz).
NEW DESIGN METHODOLOGIES

The progressive inclusion of operative cartography in the toolbox of contemporary design
has led to new processes and new working methodologies, including the following:
»» The incorporation of heteronomic narratives into architectural design, which allow
for connecting design with logics that are external to conventional architectural discipline—such as, for example, globalization, energy, history, or the text (§ Allen-Hacker,
OPSYS, Eisenman, Libeskind).

»» The protocolization of a specific aspect of reality that is transformed through design,
such as, for example, thermodynamic somatisms which allow for informing a design morphologically based on energetic-climatic parameters
Sentkiewicz)

(§ Mosbach-Rahm, Ábalos-

or relational topography that connects the surface configuration with the

organization of the flows of water, circulations or program (§ Desvigne, Corner).
»» The application of advanced computer technologies to simulate behaviors in a given
(existing or designed) environment, providing for the emergence of self-organizing
patterns, exploring form-finding logics, or establishing feedback loops between proposal and a register of its effects, which allow for working dynamically as opposed to
taking a finalistic approach (§ FOA, Ábalos-Sentkiewicz, Ahylo).
»» The exploration of methodologies derived from game theory in architectural design—
which promote an active and performative understanding of the existing dynamics in
a specific place—encourages negotiation as a way of approaching solutions and, above
all, allows for incorporating chance—thus avoiding the over-determination that often
plagues both conventional and experimental design processes

(§ Allen, Murado- Elvira,

Chora, Corner).

NEW DESIGN FORMATS

Operative cartography allows for proposing new criteria of rigor and exploring new working formats in architectural design. Rigor is an index of the degree of correspondence,
coincidence or conformity between a result and its objective, and in contemporary archi-
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tecture it can no longer be strictly associated with the metric and positive precision of classical mathematical tradition. Maps, when used critically, open up new ranges of measurable
qualities. In addition, they also bring out qualities that cannot be measured, but which can
be qualified and are thus conceivable, relatable, comparable and operable. These new criteria of rigor provide access to new working formats and design formats. Some new working
formats in architectural design include the following:
»» Imagery: design formats based on generating an imagery that transforms the perception of a particular issue in architecture. The value of the image in this case is not
mimetic-representative, but rather symbolic-foundational, since it is meant to unlock
new design territories.
»» Remote control: design formats that embrace the impossibility of total control and
which propose systems for management or ‘soft’ control, as opposed to the strict control of decisions, processes and results in architectural design.
»» Open solutions: formats that acknowledge the validity of architectural solutions that
are not determined in a clear-cut and closed-off way. This format can range from the
case of multiple architectural solutions responding to the same design brief, to solutions that vary in keeping with the specific actualization of a design understood as an
open protocol.
»» Emergence: working formats based on activating self-organization in the design process and exploring emerging solutions. Emergence refers to processes by virtue of
which interactions between simple entities generate larger entities, patterns and regularities that are not present in the former. From this point of view, a design solution
is not imposed from the top down; rather, multiple possible solutions appear as the
result of a process of interaction.
»» Form-finding: working formats that are based on the precise definition of a morphology so that it responds to certain pre-defined conditions, often associated with a desired behavior. This approach allows for thinking about form as the result of an iterative
process aimed at reaching a specific performativity, as opposed to understanding it as
a mere morphological a priori.
»» Mediation: working formats based on mediation systems between designer and design—maps, diagrams, scores, scripts, scenarios, spatial formats, protocols—abstract
intermediaries that operatively inform the designers’ decision-making process by mediating between reality and the intent to transform it through architecture.
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»» Negotiation: dialogic and choral working formats, which involve multiple agents in a
consistent format that helps bring them into an operative relationship. Negotiation formats extend far beyond the search for consensus or the politically correct myth of participation, and they open up a new decision-making front rooted in a plural subjectivity.
NEW AUTHORSHIPS

The association of new objectives, new methods and new working formats generates new
decision-making systems in architectural design and, therefore, new authorships. Cartographic operativity, among many other elements, encourages the emergence of these new
forms of authorship: collaborative frameworks involving multiple agents; fuzzy authorship;
the architect-mediator; or the master of ceremonies—a conductor of irreducible processes. These new ways of becoming an author progressively generate what we might call the
augmented architect, i.e., a figure that expands on the architect’s conventional authorship
through an enhancement of his or her performative capacities based on the incorporation
of new conceptual, methodological and technological devices, including operative cartography.
This is, in our opinion, a question of fundamental importance, since the augmented architect lets us imagine overcoming conventional architectural authorship (limited by the abilities of an autocratic subject), through a new form of augmented subjectivity, which does
not curtail decision-making ability, but rather maintains and even expands on it—i.e., an
author who can take a stance and make the leap that redirects reality through the exquisite
violence of “subjectivity”, without which, at least up to now, any truly creative project cannot be possible.
PROJECTIVE SURVEY

Finally, operative cartography has implied a giant leap forward for contemporary architectural design, by incorporating a projective survey of the surrounding conditions of the
milieu subject to intervention As we pointed out in the Introduction, operative cartography
overcomes the analytical and strictly instrumental approaches of maps from the past, opening up the possibility of working both pragmatically and critically, acknowledging the
need for an effective transformation of the milieu based on an understanding of pre-existing conditions, without being subject, however, to the tyranny of what already is.
The case studies in this dissertation reveal multiple manners of activating this projective
survey through operative cartography: Hacker-Allen explore conditions of globality, Her609
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zog & de Meuron obsolescence, Branzi extension, Easterling legality, Busquets continuity,
OPSYS infrastructure, Tschumi sequence, Eisenman history, Libeskind memory, Holl regulations, Miralles orogenesis, Desvigne orography, Ito simultaneity, Allen logistics, Murado-Elvira opportunity, Mansilla-Viu connectivity, Chora negotiation, Mosbach-Rahm
metabolism, OMA complexity, FOA propensity, Corner temporality, Sanaa topography,
Ábalos-Sentkiewicz thermodynamics and Ahylo self-organization.
We believe that the attitude of exploration combined with the refusal to submit to reality—the reality constructed specifically through the map—demonstrated by all of the case
studies, is a hugely relevant design avenue, since it encourages an active and innovative
architecture based on the effective and symbolic expansion of the milieu.
The conclusions summarized in these eight points not only demonstrate the richness of
the relationship between map and design as it has been put into practice over the past 30
years; in addition—and more importantly, in our view—they open up new paths for a continuing exploration of cartographic operativity in architectural design in the immediate
future. Beyond the professional practice that is the focus of the last part of this dissertation, exemplified in the 24 case studies, we should not forget that the academic world has
been, still is, and certainly will continue to be an especially rich domain for the exploration
of cartographic operativity. Moreover, it is often the case that minor, incipient practices,
which have yet to be consolidated, end up taking on fundamental importance as research
laboratories—in that sense, we should keep a watchful eye on forums that sit on the outskirts of the established professional circuit and prestigious academic circles. In any case, be
it in a professional, academic, activist, artistic, or any other context, it is through research
and experimentation that new paths for operative cartography in the architectural design
of tomorrow will be tested out and defined. We hope that the work included in these pages
will be of use as we all travel down that fascinating path.
Notes
1

For example, to name only a few: Ishigami, SolàMorales, Mathur-da Cunha, Vignanò-Secchi, ARO,
Stoss, Smets, NoMAD, R&Sie(n), a/Um studio,
Fujimoto or Lacaton-Vassal.

2

For example, to name only a few: Chartres,
Downsview Park, Le Fresnoy (Tschumi), Seattle,
Downsview Park (Corner); La Gavia, Parc dels
Auditoris (FOA); Tours, Derendorf, Banyoles
(Eisenman); Arnhem, Templehof (Chora); Borghetto
Flaminio, Dresden, Bremenhaven (Miralles).

3
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For instance, looking only at the 24 case studies most
of the ‘constructions’ are from the 1980s, whereas
most of the ‘instruments’ date from the 2000s; most
of the ‘protocols’ are large-scale designs; and most
of the ‘visions’ are European projects. Obviously,
that is not necessarily the case in the panorama as a
whole.
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