
“Cierra los ojos y verás” 

Joseph Joubert 1754-1824

Aquesta imatge del territori ha estat transformada per l’evolució social i les transformacions urbanes. Entre la 
nostàlgia d’un patrimoni territori de gran qualitat, que fou; i la realitat contemporània, paisatge és el gran con-
tenidor de memòria i al mateix temps de present. La gran qualitat del conjunt patrimonial d’aquests vells terri-
toris ens posa algunes preguntes i ens porta a explorar en la seva condició de ‘paisatge cultural’, això és: un 
territori ple d’història i patrimoni, fet per la societat que l’ha modelat des del treball; encara viu des del punt de 
vista de la producció i de l’habitabilitat, que es mostra a través de les institucions culturals que l’estudien i es 
preocupen per la seva conservació i gestió, per tal de gaudir-lo econòmica i culturalment.

- Quin son els trets patrimonials fonamentals?
- Quins son els elements essencials que el composen?
- Com s’ha constituït i com ha evolucionat?
- Quines estratègies projectuals dels usos i espais es poden plantejar per un equilibri entre protecció i desenvolu-

pament ?
- Com gestionar adequadament la preservació dels valors industrials patrimonials, i al mateix temps permetre un 

desenvolupament econòmic i social que usi aquests espais? 
-Qui són els agents que poden desenvolupar estratègies conjuntes?

Abordarem conjuntament aquestes qüestions, amb la col·laboració de les persones que serven la memòria del 
rec, i les institucions que en tenen cura o l’han de gestionar, i la ciutadania que el viu i el reivindica.

> La nostra contribució serà l’elaboració d’un Atlas sobre els paisatges de les Possessions de Serra de Tramun-
tana (Calvià, Mallorca), i un Quadern de estratègies i propostes de paisatge. El treball serà conjunt com a Ta-
ller, si bé i ens organitzarem en grups d’estudiants per a la elaboració dels materials específics.

> El mètode de treball i l’organització l’establirem en les sessions oportunes de coordinació en els tallers a classe.
> Durant l’elaboració del treball determinarem l’abast dels lliuraments de materials, i les dates de lliuraments 

parcials.
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Abstract

Sota la denominació de paisatges culturals, entenem aquells territoris (urbans i territorials) que expressen 
l’acció de l’home en la transformació de la natura i la construcció de paisatges singulars plens d’història i de 
continguts. Tot és paisatge, i tot és paisatge cultural. Es tracta, tanmateix d’aprofundir les possibilitats dels 
valors culturals per als projectes territorials renovats, incorporant en el coneixement dels mateixos les diver-
ses ciències regionals aporten, en una mena d’aproximació que pretén ser multidisciplinar per comprendre la 
complexitat dels llocs. En el curs es proposa l’anàlisi de projectes que tenen en la cultura i el desplegament dels 
valors naturals, la configuració de paisatges d’interès patrimonial, i que serveixen per promoure el desenvolu-
pament local de les nostres ciutats i territoris des d’un punt de vista integral, sense caure solament en la bana-
lització de transformar parts del territori en parcs temàtics.

Continguts i Objectius del curs

Entre les múltiples accepcions per a la definició de paisatge, resulta cada vegada més profunda aquella que ho 
presenta com expressió de la consciència de la mancança de qualitat dels nostres territoris. Un nou concepte 
que experimenten els mateixos territoris a causa de l’ús i de l’abús de les societats que hi habiten. 

A trenta anys de la Declaració de l’UNESCO sobre Patrimonis de la Humanitat (1972), i a sis anys de la Declaració del 
Consell de Ministres de la Unió Europea sobre el Paisatge signada a Florència (2000) estem vivint a Catalunya una 
especial mostra de sensibilitat social sobre les afectacions dels nostres paisatges. Una consciència, cada vegada 
més compartida socialment, de insatisfacció sobre com i s’estan transformant els nostres territoris lliures. 

Front a una visió que valora de manera molt superficial la qualitat visual dels mateixos, s’aixequen veus vindica-
tives de la condició polièdrica del “paisatge” com a nou paradigma que integra aquesta condició però també els 
factors de la construcció objectual i matèrica dels nostres territoris transformats, el simbolisme que hi ha en el 
seu substrat com a elements identitàris dels “llocs”, i sobretot la condició del paisatge com a escenari del conei-
xement, i de la cultura.

És des d’aquesta visió que té sentit una preservació dels paisatges més rellevants de Catalunya, però a l’ensems 
una activa actitud per donar valor a “tots” els paisatges per conduir una acció territorial holística que eviti la 
seva degradació i sobretot la confrontació social que provoca el desacord en tantes iniciatives sesgades que 
degraden el nostre territori de manera irrecuperable: les noves estacions d’esquí, els parc eòlics, la implantació 
de polígons industrials mal ubicats,..., per citar solament alguns dels temes de màxima polèmica en aquests mo-
ments a Catalunya.

El contingut d’aquesta assignatura optativa en format de Seminari, proposa la presentació del paradigma “pai-
satges culturals”, és una manifestació expressa dels valors dels paisatges propis de cada territori com a actius 
per crear la concertació i el consens ampli a nivell social, entre els ciutadans dels municipis i els habitants plane-
taris. Una concertació per redreçar els paisatges en conflicte, actuar contra la banalització del territori i apro-
fitar el “genius loci” basat en la “cultura” i la “natura” com dos dels suports bàsics i genuïns per produir riquesa 
econòmica i desenvolupament social amb un renovat compromís ètic per gestionar els nostres futurs.

Sota la denominació de paisatges culturals entenem doncs els territoris (urbans i territorials) que expressen 
l’acció de l’home en la transformació de la natura i la construcció de llur medi socioeconòmic i cultural. Son 
els paisatges plens d’història i de continguts que hom reconeix com exemples singulars i paradigmàtics. Tot és 
paisatge, i tot és paisatge cultural. Es tracta, tanmateix d’aprofundir les possibilitats dels valors culturals per 
crear projectes territorials renovats, incorporant en el coneixement dels mateixos les diverses ciències re-
gionals aporten, en una mena d’aproximació que pretén ser multidisciplinar per comprendre la complexitat dels 
llocs. En el curs es proposa l’anàlisi de projectes que tenen en la cultura i el desplegament dels valors naturals, 
la configuració de paisatges d’interès patrimonial, i que serveixen per promoure el desenvolupament local de les 
nostres ciutats i territoris des d’un punt de vista integral, sense caure en la banalització de transformar parts 
del territori en parcs temàtics.

Paisajes Culturales, Definición
La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural (1972), 
el artículo 36 de la Guía Operativa para la Implementación de la Convención 
del Patrimonio Mundial (versión aprobada en la Sesión 22 del Comité del 
Patrimonio Mundial, diciembre de 1998), establece que: los paisajes cul-
turales representan las obras que “combinan el trabajo de la naturaleza 
y el hombre” de acuerdo al Artículo 1 de la Convención. “Son ilustrativos 



de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo largo del 
tiempo, bajo la influencia de limitaciones físicas y/o oportunidades pre-
sentadas por el medio ambiente natural y de sucesivas fuerzas socia-
les, económicas y culturales, tanto externas como internas. Los paisajes 
culturales deben de ser seleccionados en base tanto a su valor univer-
sal sobresaliente como a su representatividad en términos de una región 
geocultural claramente definida y también por su capacidad de ilustrar los 
elementos culturales esenciales y distintivos de tales regiones”. A la hora 
de identificar, clasificar y considerar la inclusión de un paisaje cultural en 
la Lista del Patrimonio Mundial, la UNESCO atiende a varios aspectos es-
pecíficos: su carácter holístico, la importancia de los paisajes vivos re-
presentativos de formas de vida tradicionales y su papel en la configura-
ción de unidades territoriales local y regional. 

Tipología de Paisajes Culturales
En el artículo 39 de la Guía Operativa para la Implementación de la Con-

vención del Patrimonio Mundial se establecen las siguientes categorías:
a Paisajes diseñados y creados intencionalmente por el hombre, como 

son los parques y jardines
b Paisajes evolutivos u orgánicamente desarrollados a partir de impe-

rativos sociales, económicos, administrativos o religiosos; que pueden 
ser a la vez paisajes vivos o paisajes fósiles (o relictos)

c El paisaje cultural asociativo, es decir elementos naturales asociados a 
la religión o creencias, el arte o a la creación cultural en general.

Gairebé trenta anys després de la Convenció UNESCO, la Convenció Europea del Paisatge, s’insereix en el marc 
dels treballs del Consell d’Europa en tema de patrimoni natural i cultural, del medi ambient i de l’autonomia local. 
Alguns articles de la mateixa Convenció marquen un pas endavant i innovador en la concepció del paisatge i de la 
seva dimensió cultural: La paraula “paisatge” connota una zona o un territori en la manera que els habitants del 
lloc o els visitants ho perceben, l’aspecte dels quals o caràcter deriven de l’acció de factors naturals i/o cultu-
rals (o sigui antròpics). Tal definició té en compte la idea que els paisatges evolucionen amb el temps, gràcies a 
l’efecte dels agents naturals i per l’acció dels éssers humans. Al mateix temps evidencia la idea que el paisatge 
forma una totalitat, els elements naturals i culturals de la qual es consideren tots alhora. Convenzione Europea 
del Paesaggio, Firenze, 2000, Cap.I - Disposizioni Generali , Articolo 1, 38. El paisatge juga un paper important 
en qualitat d’element del medi ambient i del context vital de les poblacions, tant en les àrees urbanes com el les 
àrees rurals, o sigui, per als paisatges amb caràcter excepcional i per a aquells del quotidià; per aquest motiu, 
s’intenta aconseguir que les poblacions desenvolupin un rol actiu en la gestió i la planificació del territori, i que 
segueixin responsables del seu propi futur.Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 2000, Cap. III- Com-
menti sulle disposizioni della Convenzione, Preambolo, 36

El paisatge cultural viu és la plena expressió d’una comunitat estable, que es basa en un model econòmic continu 
i en l’ús de recursos renovables. Els factors que poden determinar la decadència dels paisatges culturals són 
varis però alguns, més que uns altres, semblen pesar més. Entre aquests reconeixem la inestabilitat del model 
econòmic, les fortes migracions, l’ús sempre majoritari de recursos no renovables. La destrucció d’un paisatge 
cultural es determina per la pèrdua de valor dels elements d’identitat del lloc mateix, moltes vegades causats 
per la prevalença de la component econòmica sobre les altres components que participen a la construcció i al 
manteniment dels paisatges. El que ha de ser evident és la forta complementarietat entre acció humana i am-
bient natural: els paisatges culturals tenen un valor de biodiversitat molt alt, la conservació de la qual, al igual 
que la seva destrucció, passa a través de l’acció de l’home. La gestió del paisatge esdevé fonamental tenint en 
compte que una de les característiques més destacades de la convenció, i també de la proposició de Llei Cata-
lana del Paisatge que el Parlament de Catalunya va aprovar el juny de 2005, és que tot el territori passa a ser 
considerat paisatge. És, per tant, una visió molt diferent de la que tradicionalment ha regit els parcs i els espais 
naturals protegits, perquè la nova definició de paisatge es refereix no solament als espais naturals, sinó també a 
llocs amb activitats agropecuàries i àrees urbanes.

Mètode d’avaluació

L’avaluació del curs es realitzarà en base a l’assistència presencial a totes les sessions i a la valoracció del dos-
sier sobre el taller de projectes de paisatge, elaborat per cada alumne o grup d’alumnes.



PLA DE TREBALL

15 DE GENER Inici de l’assignatura:  
Seminari teòric sobre Paisatge
ETSAV. 8 hores

16 DE GENER Seminari teòric sobre Paisatge  
ETSAV. 8 hores

17 DE GENER Viatge Barcelona-Mallorca
Treball de Camp: 
Paisatges culturals de Calvià: porta sud de la serra de tramuntana.
Visita al lloc i treball de camp. 8 hores

18 DE GENER Treball de Camp: 
Paisatges culturals de Calvià: porta sud de la serra de tramuntana.
Visita al lloc i treball de camp. 8 hores

19 DE GENER Viatge Mallorca-Barcelona
Paisatges culturals de Calvià: porta sud de la serra de tramuntana.
Visita al lloc i treball de camp. 8 hores

20 DE GENER Lliure
Treball en grup

21, 22, 23, 24 DE GENER Treball en grup  
ETSAV. 8 hores / dia

25 DE GENER Presentació i debat final del taller 
ETSAV.  4 hores 
Avaluació de curs



“Tots els paisatges estan en mutació constant, perquè, 
en efecte, el paisatge és el resultat d’una transformació 

col·lectiva de la natura; és la projecció cultural d’una societat 
en un espai determinat. I no solament en allò  
que fa referència a la seva dimensió material, 

 sinó també a la seva dimensió espiritual i simbòlica”. 
Joan Nogué, director de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

01. Paraules clau del taller. Introducció i preguntes

Què és el paisatge?
El paisatge és alhora el territori i la seva interpretació. És la manifestació de la vida del territori; la imatge dels 
llocs. És el testimoni viu de la història del territori i de les accions que hi han desenvolupat les comunitats que 
l’habiten; es un indicador de qualitat ambiental i l’expressió de la identitat cultural. Aleshores és la recreació d’un 
imaginari del que és el territori. El imaginari es forma per les idees el treball i quan es comparteix el coneixement 
quan es ve que això agredeix la realitat i la es transforma vol dir que estem projectant el paisatge, tot i que sa-
bem que del món de les idees a la realitat hi ha una dialèctica sense fi.

Perquè hem de parlar del paisatge?
Perquè ens permet valorar l’estat de desenvolupament del nostre territori per una banda i perquè ens avisa de 
l’esta t de la qualitat ambiental que se ha format de les idees, per l’altra; de manera que el paisatge és un re-
curs cultural per mostrar el que som i el que volem per al nostre territori y avui mes que mai ,això del paisatge, 
representa un recurs econòmic per el desenvolupament local (cultura, festa, turismes) i així es tradueix en el 
patrimoni més ric que podem transmetre de generació en generació. El cas que es proposa està relacionat a la 
agricultura del secà i es un territori i es pressionat per un nou canvi tot i tot per entendre-ho. 

Què són les possessions?
Les possessions són finques compostes per terres de cultius i edificis annexos, i representen la unitat de pro-
ducció i d’habitatge tradicional de l’illa de Mallorca. És la denominació que, des del segle XVI, es va imposar sobre 
els antics noms genèrics d’origen àrab, les alqueries i els rafals.
Les possessions representen una concentració del control de les terres en vasts dominis; aquest tipus 
d’organització va ser introduïda després de la conquesta cristiana de l’illa de Mallorca al segle XIII, precisament 
per part de Jaume I, amb la imposició del sistema feudal en detriment de les petites explotacions agrícoles que 
havien caracteritzat l’activitat agrícola precedent.
L’organització feudal es basava en les explotacions agrícoles extensives de producció de gra, olives i vi, amb el 
seu determinat paisatge associat. La cultura de l’olivera s’estén a través de tota la regió de Tramuntana i coneix 
el seu apogeu al segle XVI, quan es converteix en la primera font de riquesa a la regió.



LES POSSESSIONS AL LLARG DELS SEGLES

L’espai rural de les possessions estava format per diverses zones: boscos, pastures, trencades, planters de 
conreu, vinya i horta. Aquests espais tan diferents podien explotar-se amb un únic contracte d’arrendament o 
separadament amb diferents unitats d’explotació.
El centre director d’aquestes estructures de producció són les cases, que, sovint, estaven situades en una po-
sició estratègica; estaven formades per un conjunt de dependències, que es relacionaven amb les tasques agrí-
coles i ramaderes, i amb l’elaboració de les matèries primeres, com la tafona, el llegar i el celler, les quarteres o 
les pallisses i els estables.
Els diferents blocs constructius de les cases es podien organitzar en línia recta davant d’una carretera o en an-
gle recte. Però les possessions arquitectònicament més significatives configuraven un conjunt tancat, articulat 
al voltant d’un espai a cel obert, de planta quadrangular, anomenada clastra. L’única comunicació amb l’exterior 
era el portal forà.
Les cases comptaven gairebé totes amb habitatge per a l’amo, l’anomenada casa dels amos o majoral, a més 
d’altres llocs destinats a l’habitatge i l’autoconsum de tot el personal que treballava, com la cuina, el pastador, el 
rebost o els salessis. La madona s’encarregava de la majoria d’aquestes dependències.
Els elements més importants de les possessions són els molins d’oli; aquests incloïen els graners en els quals 
s’emmagatzemaven les olives abans de ser pressionades, el “trull” per a la primera pressió i un forn ( “fornal”) 
amb una caldera que aportava l’aigua calenta necessària per a la segona pressió i la decantació.
Els molins podien contenir entre dos i quatre preses o “bigues” i eren accionats a partir d’energia hidràulica. No 
obstant això, hi ha exemples de molins que funcionaven amb tracció animal. Les estructures eren completades 
per la “sala de piques i safareig” on l’oli era emmagatzemat.

Les possessions més grans podien contenir també unes capelles, murs defensius i, en algunes ocasions jardins 
adornats amb fonts, estanys i cascades. Els exemples més interessants de jardins es troben a Raixa, Alfàbia 
(Bunyola), Massanella (Mancor), Galatzó (Calvià), Canet i La seva Granja (Esporles) i Torre del Moro - Miramar.
La varietat arquitectònica present a la Serra, testimonia com els estils han evolucionat amb el pas dels segles. 
Diferents motivacions, com la necessitat defensiva o la voluntat del senyor de gaudir d’una residència rural, com 
també els diferents estils de moda o de corrents arquitectòniques, han deixat models i herències constructives 
diferents.
Gairebé cap testimoni queda ja de la cultura islàmica més enllà de l’essència dels elements del sistema hidràulic i 
els molins fariners, que les possessions van incloure i van adaptar al seu moment.
Les antigues cases de possessions, medievals, aporten sovint elements de la tradició defensiva rural, de ve-
gades fortament fortificades, com seria el cas de Son Palouet Vell (Bunyola) o amb murs alts amb espitlleres i 
finestres geminades.
Les cases de possessions medievals mostren també arcs apuntats com Son Maixella (Valldemossa); trobem 
també portes conopials, d’estil gòtic, com a la clastra d’Alfàbia. Alguns dels elements gòtics s’han traslladats 
posteriorment, com l’arcada de Miramar, provinent del convent de Santa Margalida de Palma.
El renaixement, amb un impacte superficial, deixa la seva empremta a través d’elements com les finestres es-
culturades, mostra alguns portals, com Cam Forccimany (Deià) o relleus artístics.
L’època barroca es troba també present en forma de grans portals amb frontons com el monumental d’Alfàbia. 
Aquesta època barroca introdueix també les llotges o galeries amb decoració jònica o corintia i també deus 
d’estil florentí. S’ha de destacar també del Barroc el potenciament dels jardins, amb pèrgoles i jocs d’aigua.
El classicisme, per la seva banda, deixa elements típics com les columnes toscanes i els jardins amb les seves 
estàtues i escalinates imponents, que caracteritzen la possessió de Raixa (Bunyola).
Els estils arquitectònics de la segona meitat del segle XIX han marcat profundament altres possessions com la 
de Son Togores (Esporles). A principis de segle XX apareixen algunes possessions amb elements modernistes, 
com S’Alqueira Blanca Vella (Bunyola) i s’avança en noves formes residencials, com sa Torre o Vil.la Francisca 
(Bunyola).
En termes generals, les possessions de la Serra de Tramuntana constitueixen un testimoni emblemàtic de 
l’arquitectura, l’economia i la vida quotidiana, la història i el paisatge de Mallorca.
Però també són entitats vives, amb un present dual ple de satisfaccions, per una part, i de dificultats, per l’altra, 
carregat amb històries d’adaptació i de superació. També són realitats amb projectes i amb plans de futur. 



02. Mètodes d’anàlisi: les capes del territori
Veure paisatge: mirar, observar, descriure, analitzar, interpretar

Si hem reconegut el valor de la lectura simplificada i ordenada del territori hem de admetre que veure el paisatge 
vol di anar més allà, deturant-se a entendre en una observació minuciosa i descriptiva; descriure tot un mon inte-
rior i exterior de sensacions i idees. Sense una mirada intencionada, interpretativa no tenim paisatge i no assolim la 
bellesa. Aquesta bellesa es formada per la opinió de la comunitat però també hem de valorar que te un especial punt 
personal i subjectiu que permet una tensió cap a la llibertat. Aquesta llibertat s’estructura a través del coneixement 
paral·lelament a les mirades que tenim mentrestant que anem reconeixent les coses; aquest mirar i conèixer el 
denominem “veure en profunditat” allò que tenim dintre i allò que anem construïnt a fora. Això es per nosaltres el 
paisatge cultural, paisatge que es forma en una mirada seccionadora de les capes del territori.
Així doncs, trepitjarem i analitzarem el territori d’estudi a través d’una lectura per capes. Així proposem re-
conèixer i descriure mitjançant el dibuix interpretatiu:
 

1. El substrat del territori format per capes: la historia geològica de la terra, capes més desco-
negudes, que de cop i volta condicionen la geomorfologia del territori. El freàtic o les compo-
sicions pedològiques dels sols que determinen el valor econòmic del sol agrícola perquè do-
nen més o menys productivitat; les transformacions morfogenètiques del lloc,...; la topografia 
conformada pels adveniments geològics i de les escorrenties de les aigües.

2. La forma del territori interpretant a morfologia dels valls, les terrasses i marges, i els alti-
plans i turons, i la seva relació amb es assentaments. a construcció de l’hàbitat i les formes 
d’habitabilitat.

3. Les infraestructures que ens permeten la formació de l’hàbitat i dels espais de la producció i 
els serveis necessaris en els diferents temps que construïm. Els components i l’expressió so-
cial i econòmica en el paisatge:

4. Les “veus” i els noms del paisatge que provenen de la terra, de l’aigua i de la vegetació. Per 
posar en valor les coses del territori que formen el paisatge, donem un nom als elements més 
significatius que el composen i que seran les bases del treball futur. Estudiem la toponímia per 
no perdre la memòria de allò que era, i per entendre la construcció social del present a través 
de la font d’informació del passat.

5. Els elements del patrimoni (del Pater-nomos) això és la regla generadora, representada per 
elements físics i elements intangibles de la historia col·lectiva. La interpretació del paisatge: 
narratives i entrevistes, vídeos, xarxes de recorreguts interpretatius del paisatge.



Bibliografia bàsica

ALBET I MAS,A.; GARCÍA RAMÓN, M.D.;  AULA ACTIVA, Escoles del pensament geogràfic
Editorial UOC, Barcelona, 2001.

BUSQUETS, J., CORTINA, A. (coord.);  “Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordenación del paisaje”, 
Editorial Ariel S.A.. Barcelona.  ISBN: 978 84-344-2890-4. 

CLEMENTI, A.: Interpretazioni di paesaggio Convenzione Europea e innovazioni di metodo a cura di. Roma 2002.

COUNCIL OF EUROPE: European landscape convention, Firenze, 2000.

LLOP, C.: “Paisatges metropolitans: policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé 
al paisatge calidoscopi”, a Papers Nº 47. Regió Metropolitana de Barcelona. ISSN 1888-3621. Barcelona, març de 
2008. Pàgs: 8-13.

LLOP, C.: “El proyecto del paisaje” Capítol 8 del Llibre “Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y ordena-
ción del paisaje”, a cura de Jaume Busquets i Albert Cortina (coord.) Editorial Ariel S.A.. Barcelona.  ISBN: 978 84-
344-2890-4. Pàgs: 275-294. 

LLOP, C.; SABATÉ, J.; VILANOVA, J.M.: Dels llocs memorables als paisatges culturals. Barcelona, Coac, 2003. (Edi-
ció fotocopiada).

LLOP, C.: “Una possibile geografia dei “territori lenti” (Territoris Serens) in Catalogna”. A Dialoghi internazionali — 
città nel mondo — n. 10 marzo 2009, Bruno Mondadori, Març 2009. Pàgs: 134-144.

LLOP, C. (Dir.): “Paisatges en transformació: Intervenció i gestió paisatgístiques”, Diputació de Barcelona. Àrea de 
Presidència. Direcció d’Estudis i Prospectiva. Observatori Territorial [coo.] Universitat Politècnica de Catalunya. 
Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori [coo.] Edita: Diputació de Barcelona. Àrea de Presidència. Direc-
ció de Comunicació;  Col·lecció: Estudis, Sèrie: Territori, 6. Barcelona, 2009. ISBN: 978-84-9803-229-1. 431 Pàgs.

ROGER, A.: Breu Tractat del paisatge. Barcelona la Campana, 2000.

UNESCO: Convención para la protección del patrimonio cultural y natural Organización de las Naciobes Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura. París UNESCO 1972.

GAMBINI, R.:  “Piani paesistici. Uno sguardo s’insieme”en Urbanistica, nº 90, 1998.

GAMBINO, R.: Il Parchi naturali europei dal piano alla gestione. Roma La Nuova Italia Scientifica 1994.

INIESTA, M.: Els gabinets del món antropologia, museus i museologies. Lleida Pagès 1994.

PRATS, LL.: Antropología y patrimonio. Barcelona Ariel 1997.

SAUER, C.: “The Morphology of Landscape”, 1925. University of California Publications in Geography, (vol.2 nº 2, 
pp.19-54). Land and Life selection from the writings Carl Ortwin Sauer edited by John Leighly. Berkeley, University 
of California press cop. 1963.

SABATÉ, J. “L’EIX PATRIMONIAL DEL LLOBREGAT”. Diputació de Barcelona, 2000.

SABATÉ, J. Paisajes culturales y proyecto territorial. A: “El paisaje en la cultura contemporánea “. Editorial Bibliote-
ca Nueva, Colección Paisaje y Teoría, 2008, p. 249-273.  

SABATÉ, J. Paisajes culturales: un reto en el proyecto territorial del siglo XXI. A: “Paisaje cultural : Eurau 08 = 
Paysage Culturel = Cultural Landscape”. Gobierno de España. Ministerio de Fomento, 2007, p. 98-101.

SCAZZOSI, L.: Politiche e culture del paesaggio nuovi confronti Austria, Dinamarca, Italia, Norvegia, Polonia, Slove-
nia, Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, stati Uniti, Svizzera, testi di Roberto Cec. Roma, Gangemi 2003.

TURRI, E.: Il paesaggio come teatro, Marsilio Venezia 1998.

WAGENSBERG, J.: Ideas para la imaginación impura 53 reflexiones en su propia sustancia. Barcelona Tusquets 
1998.



Webliografia

Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, Generalitat de Catalunya
http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/sac/organisme_fitxa.jsp?codi=13857
Observatori del Paisatge de Catalunya
http://www.catpaisatge.net/cat/index.php

Centre de Recerca i Projectes de Paisatge, UPC 
http://www.upc.edu/catala/bddirectori/consultar/mostrar_ens.php?id=270&idioma=cat&tip=4

Laboratori d’Anàlisi i gestió del Paisatge, Landscape LAB
http://www.udg.es/dghha/cat/secciogeografia/paisatge/

Fundació Territori i Paisatge
www.coac.net/COAC/biennal/fundacio.htm

Biennal Europea del Paisatge (Barcelona, Catalunya)
www.coac.net/landscape/

Landscape Institutions

The World Heritage Center UNESCO
7, Place de Fontenoy 
75352 Paris, France 
http://whc.unesco.org/

UNESCO: Cultural landscape,
 http://whc.unesco.org/exhibits/cultland/landscap.htm

Patrimoine Mondiale, 
http://whc.unesco.org/nwhc.fr/pages/home/pages/homepage.htm

Available on web page at www.unesco.org/whc/ :

 Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (UNESCO 1972).
 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention
 Glossary of World Heritage Terms.
 Properties included in the World Heritage List.

Editions UNESCO 
 7, Place de Fontenoy 
75352 Paris, France 
Fax: +33 1 4568 5737 
E-mail: publishing.promotion@unesco.org 

Cultural landscapes UNESCO
http://whc.unesco.org/exhibits/cultland/landscape.htm

Patrimoine Mondiale
http://whc.unesco.org/nwhc.fr/pages/home/pages/homepage.htm

COE Consejo de Europa 
http://www.coe.int/T/ES/Com/About_Coe/Culture.asp

ICOMOS,  International Council on Monuments and Sites
http://www.icomos.org/

ICCROM, The International Centre for the Study of the Preservation and the Restoration of Cultural Property 
http://www.iccrom.org/



ICCROM
Via di San Michele 13
I-00153 Rome
Italy
Tel: 396-585 531
Fax: 396-5855 3349
E-mail: iccrom@iccrom.org

IFLA International Federation of Landscape Architects
http://www.ifla.kee.hu/ifla

IFLA 
4, Rue Hardy - R.P. no. 914
F-78009 Versailles-Cedex
France
Fax: +33 1 39 53 53 16

CICOP, Centro Internacional para la conservación del Patrimonio
http://www.cicop.com/

Institute for Cultural Landscape Studies
Landscape Institute
Arnold Arboretum of Harvard University
Cronkhite Graduate Center
6 Ash Street
Cambridge, MA 02138
http://www.icls.harvard.edu/

The Cultural Landscape Foundation
1909 Que Street NW
Second Floor
Washington, DC 20009
Tel. 202.483.0553
http://www.tclf.org/whatis.htm

Thematic network project 
www.le-notre.org

Pan-European Federation for Heritage 
www.europanostra.org

European Foundation for Landscape Architecture 
www.efla.org

The European rural model 
www.europa.eu/int/comm/archives/leader2

Fédération Française du Paysage 
www.f-f-p.org

FLS Fonds Landschaft Schweiz
http://www.fls-fsp.ch

Cultural landscape projects

Pathways to Cultural Landscapes
http://www.pcl-eu.de/

Projects in Cultural Landscape_Europe
www.pcl-eu.de/partners/index

Thematic network in Landscape Architecture
http://www.le-notre.org/



Project of Ilkka Halso_Exhibition
http://ilkka.halso.net/
Canadian cultural landscape

Etats Généraux du Paysage Québecois
http://www.paysage.qc.ca/cpq/charte.pdf

Germany Cultural Landscape

Potsdam cultural landscape 
www.brandenburg-info.com/potsdam

International Building Exhibition Fürst Pückler Land 
www.iba-fuerst-pueckler-land.de

International Building Exhibition Emscher Park
www.iba.nrw.de

Cultural landscape Garden Domain Dessau Wörlitz
www.gartenreich.com

Historic cultural landscape in Schleswig-Holstein
www.denkmal.schleswig-holstein.de

World heritage site Middle Rhine Valley
www.mittelrheintal.de

Regional history
www.Rheingau-Chronik.de

Castles and palaces
www.rheinhessen-info.de

State Garden Show 2010 Bad Nauheim
www.mulf.hessen.de

Italian cultural landscape

Centro Internazionale di Studi sui Paesaggi Culturali
http://web.unife.it/centro/paesaggiculturali/

Rivista Ricerche per la Progettazione del Paesaggio
http://www.unifi.it/rdrpp/pagine/indice_dei_numeri_rivista.html
Parchi italiani
www.parks.it

Progetti per la cultura del territorio
www.ecotur.it

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
www.pncvd.it

Regione Emilia Romagna_paesaggio
www.regione.emilia-romagna.it/wcm/ERMES/Canali/territorio/paesaggio/valorizzazione_paesaggio.htm
www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/

Patrimonio culturale e paesaggistico_bacino del Po
/www.iccd.beniculturali.it/download/atti/50_3-ma.pdf

Paesaggio e territorio del Trentino Alto Adige
www.trentinocultura.net

Progetto EuroMed, Regione Piemonte: la salvaguardia del paesaggio rurale
/www.risorsebeniculturali.it/progetti_ric/rural_med/rural_med.asp



Osservatorio del paesaggio_Monferrato_Astigiano (Piemonte)
www.osservatoriodelpaesaggio.org

Suisse cultural landscape

Confederazione svizzera_paesaggio
http://www.umwelt-schweiz.ch/buwal/it/fachgebiete/fg_grundlagen/index.html

Concezione paesaggio svizzero
http://www.landschaftskonzept.ch/d/_start.htm

Ecomuseus
 
Rete degli Ecomusei in Italia, in Europa e nel mondo
www.ecomusei.net

Comunidades y desarrollo
www.interactions-online.com

Trentino_ecomusei
www.trentinocultura.net/soggetti/ecomusei/ecomusei_ind_h.asp 

Patrimonio culturale e territorio
www.osservatorioecomusei.net

Fédération des ecomusées et des musées de societé
www.fems.asso.fr

AISM_Associazione Italiana di Studi Museologici
www.studimuseologici.org 



Annex 1
EXPOSICIÓ DE LLIBRES PER A L’ASSIGNATURA OPTATIVA: “PROJECTES EN PAISATGES CULTURALS”
TAULELL BIBLIOTECA ETSAV

Autor: Biennal de Paisatge (1a : 1999 : Barcelona, Catalunya)
Títol: Rehacer paisajes : arquitectura del paisaje en Europa : 1994-1999 : catálogo de la 1a Bienal de Paisaje 1999 
Publicació: Barcelona : Fundació Caja de Arquitectos : COAC : UPC, DL 2000
Descr. fís.: 275 p. : il., fot.
Col·lecció: Arquíthemas ; 6
Nota: Text bilingüe castellà-anglès
Nota: Inclou: 1er Premio Europeo de Paisaje Rosa Barba
ISBN: 8492259493
Biblioteca ETSAV: signatura  712.2(4) Bie
Biblioteca ETSAB: signatura  712.2(4) Bie

Autor: Biennal de Paisatge (2a : 2001 : Barcelona, Catalunya)
Títol: Jardines insurgentes : arquitectura del paisaje en Europa : 1996-2000 : catálogo de la 2a bienal europea de 
Paisaje 2001
Publicació: Barcelona : Fundació Caja de Arquitectos : COAC : UPC, DL 2002
Descr. fís.: 312 p. : il., fot.
Col·lecció: Arquíthemas ; 11
Nota: Text bilingüe castellà-anglès
Nota: Inclou: 2º Premio Europeo de Paisaje Rosa 
ISBN: 84932542-0-7
Biblioteca ETSAV: signatura  712.2(4) Bie
Biblioteca ETSAB: signatura  712.2(4) Bie

Autor: Biennal Europea de Paisatge de Barcelona (3a : 2003
Títol: Only with nature = Només amb natura : catalogue of the III : catàleg de la III Biennal
Europea de Paisatge 2003 : III Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba : Arquitectura del
paisatge a Europa des de 1998
Publicació: Barcelona : Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Fundación Caja de Arquitectos, DL 2006
Descr. fís.: 313, [21 p.] : il., col., fot. ; 22x25 cm
Nota: Text en català i anglès
ISBN: 8496185729
Biblioteca ETSAV: signatura  712.2(4) Bie

Títol: British landscape designers and their creations = Britse tuinarchitecten en hun creaties ; with an introduction 
by: Noel Kingsbury
Publicació: Oostkamp : Stichting Kunstboek, cop. 2004
Descr. fís.: 148 p. : principalment il. col., col. ; 34 cm
Nota: Text bilingüe anglès-holandès
ISBN: 90-5856-110-0 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.2(41) Bri

Autor: Carlson, Allen
Títol: Aesthetics and the environment : the appreciation of nature, art and architecture / Allen Carlson
Publicació: London [etc.] : Routledge, 2000
Descr. fís.: XXI, 247 p. : il. ; 24 cm
ISBN: 0-415-30105-X
Biblioteca ETSAV: signatura  712.01 Car

Títol: The Dynamic landscape : design, ecology and management of naturalistic urban planting ; edited by Nigel Dun-
nett and James Hitchmough
Publicació: London [etc.] : Spon Press, 2004
Descr. fís.: IV, 332 p. : il. ; 25 cm
ISBN: 0-415-25620-8 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712:504 Dyn
Biblioteca ETSAB: signatura  712:504 Dyn



Títol: Event Landschaft? : Zeitgenössische deutsche Landschaftsarchitektur = Event landscape? : contemporary 
german landscape architecture ; [Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA (hg.-ed.)
Publicació: Basel [etc.] : Birkhäuser, cop. 2003
Descr. fís.: 167 p. : il. (algunes col.) ; 31 cm
Nota: Text en alemany i anglès
ISBN: 3-7643-7016-5 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.036(43) Eve
Biblioteca ETSAB: signatura  712.2(43) Eve

Títol: Landscape urbanism : a manual for the machinic landscape ; Mohsen Mostafavi ... 
[et al.] ; edited by Mohsen Mostafavi and Ciro Najle
Publicació: London : Architectural Association, cop. 2003
Descr. fís.: 176 p : il. ; 16 x 28 cm
ISBN: 1-902902-30-0
Biblioteca BRGF-Campus Nord : signatura  712 Lan

Títol: The Landscape urbanism reader ; Charles Waldheim, editor
Publicació: New York (N.Y.) : Princeton Architectural Press, cop. 2006
Descr. fís.: 295 p. : il. ; 23 cm
ISBN: 1-56898-439-1
ISBN: 978-1-56898-439-1
Biblioteca ETSAV: signatura  712.01 Lan
Biblioteca ETSAB: signatura  712.01 Lan

Títol: Neu verorten : zeitgenössische deutsche Landschaftsarchitektur = Making spaces : contemporary german 
landscape architecture ; Bund Deutscher Landschafts Architekten BDLA (hg.)
Publicació: Basel [etc.] : Birkhäuser, cop. 2002
Descr. fís.: 181 p. : il. (algunes col.), plàn. ; 31 cm
Nota: Text bilingüe alemany-anglès
ISBN: 3-7643-6556-0 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.036(43) Neu

Títol: Recovering landscape : essays in contemporary landscape architecture ; James Corner, editor
Publicació: New York : Princeton Architectural Press, 1999
Descr. fís.: x, 287 p. : il. ; 23 cm
ISBN: 1568981791 (pbk.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.01 Rec
Biblioteca ETSAB: signatura  712.01 Rec

Autor: Reed, Peter
Títol: Groundswell : constructing the contemporary landscape / Peter Reed
Publicació: New York (N.Y.) : The Museum of Modern Art, cop. 2005
Descr. fís.: 168 p. : il. col. ; 28 cm
Nota: Publicat en ocasió de l’exposició homònima celebrada del 25 de febrer al 16 de maig del 2005, al Museum of 
Modern Art, New York i organitzada per Peter Reed
ISBN: 0-87070-379-X (MOMA)
ISBN: 3-7643-7240-0 (Birkhäuser)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.036 Ree

Autor: Schwartz, Martha
Títol: The Vanguard : landscapes and gardens of Martha Schwartz ; edited by Tim Richardson
Publicació: London : Thames & Hudson, cop. 2004
Descr. fís.: 224 p. : il. col. ; 29 cm
ISBN: 0-500-51131-4 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.007(Schwartz) Sch

Títol: Theory in landscape architecture : a reader ; edited by Simon Swaffield
Publicació: Philadelphia (Penn.) : University of Pennsylvania Press, cop. 2002
Descr. fís.: XII, 265 p. : il. ; 26 cm
Col·lecció: Penn studies in landscape architecture
ISBN: 0-8122-1821-3
Biblioteca ETSAV: signatura  712.01 The



Autor: Turner, Tom
Títol: Garden history : philosophy and design : 2000 BC-2000 AD / Tom Turner
Publicació: [Abingdon] : Spon Press, 2005
Descr. fís.: IX, 294 p. : il., plàn. ; 25 cm
ISBN: 0-415-31748-7 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712(09) Tur
Biblioteca ETSAB: signatura  712(09) Tur

Autor: Vroom, Meto J.
Títol: Lexicon of garden and landscape architecture / Meto J. Vroom
Publicació: Basel [etc.] : Birkhäuser, cop. 2006
Descr. fís.: 351 p. : il. (algunes col.) ; 25 cm
ISBN: 3-7643-7525-6 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712(038) Vro
Biblioteca ETSAB: signatura  REF-DE-712

Autor: Wilson, Andrew
Títol: Influential gardeners : the designers who shaped 20th-century garden style / Andrew Wilson
Publicació: London : Mitchell Beazley, 2002
Descr. fís.: 192 p. : il. (principalment col.) ; 30 cm
ISBN: 1-84000-512-2 (cart.)
Biblioteca ETSAV: signatura  712.007(A/Z) Wil
Biblioteca ETSAB: signatura  712.007  Wil

Bibliografia que consta a la guia docent de l’optativa “Projectes en paisatges culturals”

LLIBRES:

Títol: Interpretazioni di paesaggio : Convenzione Europea e innovazioni di metodo ; a cura di Alberto Clementi
Publicació: Roma : Meltemi, cop. 2002
Descr. fís.: 335 p. : il. ; 24 cm
Col·lecció: Babele ; 14
ISBN: 88-8353-173-6
Biblioteca ETSAV: signatura  712 Int

Autor: Roger, Alain
Títol: Breu tractat del paisatge / Alain Roger ; traducció de Lourdes Bigorra
Publicació: Barcelona : La Campana, 2000
Descr. fís.: 215 p. ; 20 cm
Col·lecció: Obertures ; 8
Nota: Premi Ville à lire
ISBN: 84-88791-76-3
Biblioteca ETSAV: signatura  504.06 Rog
Biblioteca ETSAB: signatura  504.06 Rog
         
Autor: Gambino, Roberto
Títol: Il Parchi naturali europei : dal piano alla gestione / Roberto Gambino
Publicació: Roma : La Nuova Italia Scientifica, 1994
Descr. fís.: 323 p.
ISBN: 88-430-0245-7
Biblioteca ETSAB: signatura  712.23(4) Gam

Autor: Iniesta, Montserrat
Títol: Els Gabinets del món : antropologia, museus i museologies / Montserrat Iniesta
Publicació: Lleida : Pagès, 1994
Descr. fís.: 259 p. ; 22 cm
Col·lecció: Argent viu ; 10
ISBN: 84-7935-206-X
Biblioteca ETSAV: signatura  069 Ini
Biblioteca ETSAB: signatura  069 Ini



Autor: Prats, Llorenç
Títol: Antropología y patrimonio ; Llorenç Prats ; prólogo de Jean-Claude Duclos
Edició: 2a ed.
Publicació: Barcelona : Ariel, 2004
Descr. fís.: 171 p
Col·lecció: Ariel antropología
ISBN: 84-344-2211-5
Biblioteca ETSAV: signatura  39 Pra

Títol: Politiche e culture del paesaggio : nuovi confronti : Austria, Danimarca, Italia, Norvegia, Polonia, Slovenia, 
Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti,
Svizzera, Polonia ; a cura di Lionella Scazzosi ; testi di Roberto Cecchi ... [et al.] = Landscape policies and cultures : 
new comparisons ; edited by Lionella Scazzosi ;
texts, Roberto Cecchi ... [et al.]
Publicació: Roma : Gangemi, [2001]
Descr. fís.: 270 p. : il. ; 30 cm
Nota: Text en italià i anglès
ISBN: 88-492-0264-4
Biblioteca ETSAV: signatura  719 Pol

Autor: Turri, Eugenio
Títol: Il Paesaggio come teatro : dal territorio vissuto al territorio rappresentato / Eugenio Turri
Publicació: Venezia : Marsilio, cop. 1998
Descr. fís.: 237 p. : il., fot. ; 22 cm
Col·lecció: Crítica
ISBN: 8831768654
Biblioteca ETSAV: signatura  712.25 Tur
Biblioteca ETSAB: signatura  712.01 Tur

Autor: Wagensberg, Jorge
Títol: Ideas para la imaginación impura : 53 reflexiones en su propia sustancia / Jorge Wagensberg
Publicació: Barcelona : Tusquets, 1998
Descr. fís.: 282 p. : il.
Col·lecció: Metatemas ; 54
ISBN: 84-8310-595-0 (cart.)
ISBN: 83-8410-595-0
Biblioteca ETSAV: signatura  167/168 Wag
Biblioteca ETSAB: signatura  1:53 Wag


