
LA DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA DEL PAISATGE
Una eina pel coneixement, la gestió i la conscienciació

Jaume Gual



• Agraïments a la familia de Jesús García Pastor per permetren’s usar 
les imatges de les Rutes per aquest projecte,  al Departament de 
Territori i al Consell de Mallorca per dur a terme aquesta publicación i 
per l’organització d’aquestes jornades a pesar de les dificultats que 
aquests temps tan incerts ens imposen.



• La meva xerrada anirà al voltant de la documentación fotográfica del 
paisatge, sempre tenint com a referència el Conveni Europeu del 
Paisatge i en base a projectes duits a terme a Mallorca en aquests
darrers anys.

• Com veis a l’esquema, estarà dividida en tres parts:
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1. La documentació fotogràfica

• El territori de Mallorca, inmers en una economía en la que el turisme i 
el negoci inmobiliari són les principals fonts de riquesa, ha sofert en 
els darrers seixanta anys uns canvis espectaculars. 

• Però la imatge que s’en dona del seu paisatge té poc a veure amb
aquesta evolució. Les imatges que demana el mercat són les d’una illa 
tradicional per damunt de la qual no hi pasa el temps. 

• En els darrers anys hem vist com canviava el paisatge però no la seva
imatge, que segueix anclada en la visió pintoresca dels visitants del 
segle XIX.











• El paisatge és un reclam publicitari del qual es tria allò que interessa
mostrar. Els fotògrafs no fan més que reproduir el que poden vendre, 
allò que poden col·locar al mercat.

• Tot plegat ens ofereix una visió incompleta d’un territori que s’ens
mostra només en la seva vessant de paisatge tradicional, deixant de 
banda tot allò que pugui representar canvi, conflicte o tensió.

• A la vista del que tenim, sembla necessari posar en marxa un 
mecanisme que ens permeti documentar, d’una manera metòdica i 
regular, l’evolució d’aquest canvi.

























• Les imatges -fotografies, dibuixos, pintures- són un recurs important
per documentar els canvis que tenen lloc en el territori, en totes les 
escales temporals -ja siguin segles o dies- i es poden utilitzar per 
donar fe de multitud de processos, incloent-hi els impactes de l’acció
de l’home. 
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2. La documentació del paisatge, el Conveni Europeu i la refotografia
de les Rutes amagades.

• Què és la refotografia?

• Com encaixa en el Conveni Europeu del Paisatge?

• Per què hem triat les Rutes per a encetar un projecte de refotografia?

• Per què de 7500 imatges, n’hem triat aquestes 20?



• Refotografiar és tornar a fotografiar.

• La refotografia consisteix en fer una fotografía d’un lloc a partir d’una
imatge anterior, repetint el mateix enquadrament, de manera que la 
comparació d’ambdues ens permeti veure canvis i permanències en el 
paisatge. Per tant, és documentar a partir d’una imatge previa.











• La refotografia ja va ser utilitzada pels serveis forestals francesos a 
finals del segle XIX per comprovar l’evolució de les masses forestals. 
Avui això es fa amb la foto aèria (impossible en aquel moment) però
com veurem, per al Conveni, el punt de vista és molt important, 
perque…







El Conveni defineix el paisatge com “…una part del territori tal com la 
perceb la població…”







• El paisatge és allò que tenim al davant, el que podem percebre,  de 
fet hi podem entrar i si caminam una mica podem veure un nou
paisatge. El paisatge és tot el que veim, está format per un territori
sobre el que hi ha actuat la historia, és a dir, l’home, la cultura, 
l’economía, el treball, i té unes formes determinades per tots aquests
elements.

Fotogràficament, aquest és el punt de vista que ens interessa.



El Conveni Europeu del Paisatge convida als països membres a 
“…conèixer els paisatges i les dinàmiques que els modifiquen i a fer un 
seguiment de les seves transformacions…”







• Aquestes dinàmiques les podem seguir a través de les vistes aèries, 
però aquest tipus d’imatges no les sap interpretar tothom, per tal de 
conèixer aquesta evolució cal adoptar un altre punt de vista, el que 
cita el Conveni, el mateix que veiem abans.











• A la vista d’aquestes imatges podem parlar de nous factors que també 
formen part del paisatge, són tots aquells que tenen a veure amb el 
que el geògraf Yi Fu Tuan anomena “topofilia”, les relacions afectives
entre les persones i el lloc a on habiten, o freqüenten, o han viscut.



• També ens en podem anar molt més enfora en el temps i partir 
d’imatges que ens presenten un paisatge desconegut, amb una 
morfología que és fruit d’una altra cultura, uns altres usos i 
ocupacions.





• Cal refotografiar el paisatge del qual tenim constancia histórica, però
també documentar el paisatge del que no en tenim referències, per 
tal de conèixer com és i veure com evolucionarà en el futur.

• La realitat és que el paisatge està en canvi continuu, més o manco 
ràpid segons les dinàmiques que l’afecten, i que cal recollir en un fons
documental del territori. 

• Aquesta documentació gràfica serà materia primera per a tasques 
d’investigació, difusió, i conscienciació sobre el valors del paisatge







• Es pot fer un símil entre la recollida de dades paisatgístiques i la de 
dades meteorològiques diaries que, amb el pas del temps es 
convertirán en series que ens donen a conèixer tendències en 
l’evolución del clima.

• Ja tenim definida la refotografia i col.locada, com a documentació del 
paisatge, dins les directrius que dona el Conveni. 

• Anem a veure ara per què hem triat les Rutes com a referència per 
aquest projecte.



• Per qui no conegui les Rutes diré….

• Les Rutes amagades de Mallorca de Jesús García Pastor, es varen 
publicar entre 1964 i 1980, això vol dir que podem trobar imatges que 
tenen, com a mínim, entre 40 i 56 anys. Moltes irrepetibles, com les 
cases de Cúber o el Gorg Blau. Exactament l’época en que el territori
de l’illa va experimentar un canvi radical.

• La varietat temàtica és molt gran, hi podem trobar fotografies
d’elements etnogràfics, arquitectura, nuclis de població, zones
d’aprofitament agricola i àrees totalmente despoblades.



• Les Rutes ens interessen per dos motius:

quant al concepte, el seu autor, era consciente de la feina que feia: 
“…aspira a reunir un corpus fotogràfic que fixi la Mallorca actual…” 
(Ruta, 14, p 50, 1966).





Quant a la forma, cal destacar que totes les fotografies són del mateix
autor, per tant, un mateix criteri, un mateix estil, unes mateixes
òptiques, en definitiva, una mateixa manera de fer que s’extén al llarg
de tota l’obra i que li dona unitat formal.



• Per què aquests vint llocs. Com hem comentat abans, les rutes 
mostren multitud d’escenaris diferents. Per dotar al projecte d’una
certa unitat, varem concloure, amb Jaume Mayans, que ens
centrariem en els nuclis urbans de la Serra i en la seva relació amb la 
Ruta de la Pedra en Sec. Per tant es varen cercar vint punts que 
reunissin les condicions d’estar fotografiats a les Rutes, de formar part
d’un nucli de població (o dels seus voltants) i de tenir relació amb la 
RPS. Cada una de les localitzacions té una fitxa amb una serie de 
dades que fan referencia a la localització, toponímia i dinàmiques
observades pel que fa als canvis en el paisatge, i les dues imatges, 
antiga i actual.







• Cal dir que els punts de vista actuals en molts casos no coincideixen
exactamente amb els originals precisamente perquè el paisatge és
canviant, i tant el creixement de la vegetació com l’urbanístic de 
vegades impedeixen la visió. Hi ha diferencia de   criteris a l’hora de 
resoldre aquest problema, la meva práctica és cercar un punt de vista 
alternatiu que ens doni una visió aproximada del paisatge que ens
interessa.





























































































3. Projectes de refotografia










































































