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0 Introducció

A mitjans de 2015, enmig de la moratòria de
llicències hoteleres aprovada per tal de poder
redactar el Pla Especial Urbanístic d’Allotjament
Turístics (PEUAT), el fons inversor Emir Capital,
en aquell moment recent nou propietari de la Torre
Agbar, va comunicar als mitjans que si no es
produïa una excepció que els permetés continuar
amb el seu projecte hoteler es veurien obligats a
apagar l’enllumenat decoratiu de la façana de
l’edifici. D’aquesta manera, el fons pressionava
l’Ajuntament de Barcelona davant de la premsa i la
ciutadania, fent desaparèixer del paisatge nocturn
una de les icones més reconeixibles de la ciutat.

El privilegi que la ciutat en un moment donat va
donar a un sòl edifici s’havia convertit en aquell
moment en l’objecte de pressió dels seus
propietaris cap al consistori.
La imatge de la ciutat que milions de turistes de tot
el món volien veure un cop arribaven a la ciutat
podia desaparèixer, i no calia enderrocar l’edifici
sinó només prémer un interruptor. El privilegi
d’il·luminar la Torre Agbar havia generat un valor
d’icona i identitat urbana que passava a mans d’un
propietari privat que tenia per objectiu extreure el
màxim valor de la seva compra, explorant l’impacte
que aquesta podria tenir en la memòria dels
ciutadans.

Habitualment quan grans inversors requereixen dels
favors de l’administració per al desenvolupament de
les seves activitats exposen a favor seu el llocs de
treball generables i la capacitat d’atraure inversions.
En aquest cas, era el record de la imatge de la
ciutat el que es va posar sobre la taula.
Si bé l’edifici roman sempre al seu lloc, la seva
imatge no va lligada directament a la seva
materialitat sinó a la llum que el fa visible. La Torre,
un edifici originalment propietat de l’empresa Aigües
de Barcelona, va aconseguir el que molts altres no
havien pogut fins aquell moment: poder il·luminar de
forma extensiva la façana durant la nit, de colors i
amb moviment. Així és com aquest, apart de ser un
edifici d’oficines més, esdevingué icona popular i
pol tractor, també turístic (lloc de celebració de la nit
de cap d’any i objecte de retrat en postals de la
ciutat).

El paisatge nocturn de la ciutat és vulnerable.
Fàcilment, amb un cost inferior al necessari per a
restaurar façanes o construir edificis, es pot
transformar la imatge de la ciutat. Les disrupcions
tecnològiques en l’àmbit de l’enllumenat han
ocasionat canvis en el color i la distribució de la llum
de forma desigual a la ciutat. Els incompliments de
la normativa són fàcils, constants i difícils de
gestionar. No existeix un projecte, un objectiu, una
imatge de referència que jerarquitzi les
intervencions.
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Davant d’aquest escenari, cal qüestionar-se quina
ha de ser l’estructura visible de la ciutat, com volem
definir-la i quins han de ser els agents que hi
participin.
Cal vetllar pel paisatge nocturn, per a que el seu
disseny no sigui l’estratègia d’uns pocs de
configurar la memòria i la identitat de la ciutat, per a
que el paisatge que envolta les relacions socials en
l’espai públic sigui el resultat d’una expressió
cultural.
1 Elements de la ciutat de nit

En caure la nit allò que ens envolta es transforma
en la seva aparença a causa de la foscor que es
sortejada per la llum dels fanals.
Passem de tenir un entorn visual continu a tenir un
entorn format per fragments, alguns aïllats en la
foscor i altres connectats per lleugeres línies de
llum que permeten que la vista s’hi desplaci
resseguint les luminàncies, esquivant les
incòmodes franges de foscor.
La ciutat de nit és il·luminada pels fanals, però
també pels fars dels cotxes, els aparadors, els
rètols lluminosos, els semàfors i algunes façanes
d’edificis.
Els fanals no només il·luminen els carrers amb una
pretesa uniformitat segons els requisits normatius
vigents sinó que també s'il·luminen a si mateixos,
tota la longitud del bàcul acaba sent la superfície
més il·luminada pel mateix fanal -substituint el ritme
visual irregular de façanes i arquitectures pel ritme
regular dels bàculs (mostrant-se caòtics en la
distància i monòtons de prop).
Els cotxes amb els llums frontals blancs o bé amb
els llums de posició posteriors vermells dibuixen els

recorreguts dels carrers principals de les ciutats
omplint-los d'una llum intensa que sobrepassa
qualsevol altra luminància que els envolti.
En altres punts on la ciutat de nit es calma, els fars
dels cotxes irrompeixen amb brusquedat el silenci
de la foscor, il·luminant no només el viari sinó
també l'espai públic.
Els aparadors són els protagonistes de la
percepció en la curta distància. Són els que
construeixen el pla visual vertical. Si bé de dia els
aparadors han de competir amb la llum del sol per a
mostrar-se atractius, de nit aconsegueixen sense
esforç dominar l'espai visual -convertint les plantes
baixes en una extensió de l'espai públic.
Els semàfors, encara que sent elements discrets
amb luminàncies molt controlades, aporten color a
l'entorn. Un rítmic vermell, verd i taronja saturat que
constitueixen juntament amb la llums dels cotxes i
la senyalètica del transit una paleta de colors que
brilla de nit amb una força que destaca per sobre
dels color apagats dels viaris.
Els rètols lluminosos defineixen també les fites
visuals més enllà de les luminàncies rítmiques dels
fanals. Són els responsables d'aportar color brillant
a l'entorn. El rètol, que de dia pot arribar a ser
mostrat amb colors apagats a causa de la violenta
incidència de la llum del sòl, de nit mostra colors
altament brillants amb luminàncies que, en molts
casos, posen en dubte el compliment de les
regulacions actuals.
Els edificis són els receptors casuals de la llum
emesa pels elements anteriorment esmentats. De
vegades, els fanals il·luminen les façanes amb més
intensitat que el propi carrer quan se situen als
nuclis antics dels districtes. També reben
4
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inevitablement la llum dels fars dels vehicles que els
envolten.

consum d’aquest, per tal de reduir el cost,
disminuuir l’impacte ecològic i garantir el descans.

En altres casos, es tenyeixen de colors a causa del
semàfors i rètols disposats a prop seu o bé arriben
a desaparèixer a causa de l'alta intensitat de la
luminància dels aparadors que acullen en planta
baixa. Però també altres vegades són
protagonistes. Sent il·luminats tots ells o bé
parcialment. Sovint es tracta d'edificis amb una alta
presència també durant el dia, i d'altres cops són
edificis que apareixen durant la nit, sortint de
l'anonimat diürn ja sigui perquè es tracta d'edificis
patrimonials amb poca presència en l'imaginari
col·lectiu o d'edificis que volen ser reclam i rètol de
les activitats econòmiques que es desenvolupen en
el seu interior.

2.2 La contaminació lumínica

Tota aquest conjunt d'elements defineixen un
entorn difícil de llegir. Es tracta d'una juxtaposició
de lògiques diverses que s'amalgamen en la foscor
i constitueixen conjunts difícils de comprendre.
Cal entendre quina és la jerarquia de valor que hi
ha sota la foscor i les grans taques de llum, quina
és l’activitat que hi ha rere allò que podem veure,
quina és la memòria que s’exposa i la que s’oculta.
Cal entendre com aquesta jerarquia se’ns mostra
distorsionada a la vista però, més important encara,
consensuar com creiem que ha d’aflorar la imatge
de la ciutat i com han de ser el contextos de
regulació i de reconeixement de l’espai per tal de
definir un paisatge nocturn col·lectiu.

Més enllà de quantificar la contaminació lumínica
des d'un model numèric -que requereixi de mesures
acurades i, per tant, traslladi el debat en discutir la
xifra escollida com a raonable, com a mal mínim i
necessari per tal del correcte funcionament de les
ciutats- també podem aproximar-nos al fenomen
d'una forma visual.
Podem fàcilment afirmar que contaminació lumínica
succeeix quan una llum ens enlluerna impedint la
correcta visió de l'entorn i, en conseqüència,
requerint la incoporporació de més llum a l'ambient.
També s’entén que hi ha contaminació lumínica
quan un rètol sobresurt per sobre de la resta del
seu conjunt, dominant per sobre d'ells o quan un
edifici és il·luminat de forma que impedeix la visió
dels altres. De la mateixa manera, existeix
enlluernament quan enlloc de veure edificis
il·luminats (sent la llum l’element que els permet
comprendre la seva forma) veiem taques de llum
irregulars sobre les façanes o quan la llum dels
aparadors és tan intensa que il·luminen també els
carrers que tenen al davant.

2 Reptes de la ciutat de nit
2.1 Introducció

La necessitat de l’enllumenat nocturn per a
desenvolupar activitats socials a l’espai públic topa
de front amb la necessitat de racionalitzar el
5
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Des resultes d’això, podem entendre que la
contaminació lumínica manté una relació molt
estreta amb allò que entenem com a contaminació
visual, és a dir, allò que ens impedeix llegir
visualment de forma correcta el nostre entorn. No
és només un problema de seguretat que garanteix
el correcte de funcionament de la vista sinó que ens
impedeix comprendre l’entorn tal com és.
Cal reduir aquesta contaminació més enllà dels
barems definits ja que els seus impactes són més
amplis que aquells que registren les diverses
regulacions. Es tracta d’una racionalització de l’ús
de la llum orientada a l’estalvi energètic.
2.3 L’estalvi energètic

La gestió correcta de l'excés de consum elèctric
vindrà definida per criteris tècnics i culturals ja sigui,
d’una banda, la correcta aplicació de les normatives
que actualment vetllen per la reducció de la
contaminació lumínica o les que defineixen els
nivells d'enllumenat màxims de viari o la definició
d’uns llindars culturals de confort en l'ús de l'espai
públic, de l’altra.
Ciutats com Berlín, Venècia o inclús les zones
residencials de Londres, són entorn urbans
clarament foscos sense que això no afecti la
mobilitat, ni la seguretat, ni l'activitat econòmica, ni
la seva representativitat. Ans el contrari, el tel de
foscor ajudar a generar fàcilment les necessàries
contrastades intensitats lumíniques per a articular la
vida nocturna, o per gesticular els avisos de perill
en el trànsit. Són, per tant, un exemple de ciutats
que compatibilitzen el funcionament nocturn amb un
nivell lumínic baix.

El consum energètic associat a la producció de llum
no és només un problema que cal reduir des del

punt de vista de consum econòmic sinó que té un
impacte més enllà de l’ús individual que es fa
d’aquesta energia i també té un impacte més enllà
també dels països que la produeixen. El consum
d’energia inevitablement forma part de les causes
de l’escalfament global i de les greus
transformacions mundials que això està comportant.
La globalitat del problema és el que afronta el
tractat de Kioto i en aquest sentit indica que els
estats que sobrepassin certs llindars de consum
hauran de compensar econòmicament la desviació.
Vist d'una altra manera, els consum excessius
d'energia que cada un de nosaltres realitza de
forma individual penalitza al conjunt del país
forçant-lo a una major penalització. És per això que
cal qüestionar la necessitat de regular l'ús individual
de l'energia i, en definitiva, acceptar que
l'enllumenat d'un edifici no és només la decisió dels
seus propietaris sinó que ho és també dels
ciutadans que accepten aquest excés de consum
energètic.
2.4 La foscor com a procomú

De la mateixa manera que cal entendre l’energia
com un bé comú que no es pot malbaratar (els seus
excessos han de ser consensuats col·lectivament)
també la foscor és quelcom que cal preservar com
un bé comú.
La nit aporta el temps i la foscor necessària per al
necessari descans que els humans i la resta
d’espècies necessiten per viure. Fins i tot la nit
també fa desaparèixer fragments de la ciutat,
permetent-nos per un moment oblidar-nos de la
memòria que els edificis ens recorden.
Actualment són moltes les veus que recolzen la
idea d’una ciutat “24 hores”. Una ciutat que resol el
problemes de la congestió asíncrona de les seves
6
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vies i de la gestió síncrona del temps del treball
amb una ciutat en funcionament permanent, que
treu rendiment de les seves infraestructures durant
totes les hores del dia i que, per tant, permet
optimitzar el funcionament extenent de forma
intensiva a la nit la capacitat productiva de la nit.
Es tracta d’una visió que pretén conquerir el temps i
els ritmes amb els quals la societat ha regulat el
treball i el descans en pro de la millora funcional,
tenint com a principal obstacle la foscor de la nit
que indueix inevitablement al descans.

Cal entendre com avui s’ordena la imatge nocturna i
de què és conseqüència el que avui veiem. Cal
comprendre com la nit pot ser expressió cultural de
la relació dels ciutadans amb l’espai nocturn, com la
ciutat de nit esdevé paisatge nocturn.
Hi ha diverses experiències properes, en el context
Europeu, de regular la nit a través del disseny. Els
plans especials d’enllumenat nocturn són eines
freqüents a Anglaterra, França, Itàlia i Bèlgica entre
d’altres països.

Avui la foscor no només és vençuda per qui la vol
aprofitar per fer-se visible (rètols, hotels, botigues...)
sinó que és l’objectiu últim d’un model econòmic
que requereix el ple funcionament de la ciutat les 24
hores.
2.5 La necessitat d'ordenar la nit

Per tot això, és necessari ordenar la imatge de la nit
com a resultat de la regulació del consum energètic,
però també de la construcció d’una identitat
col·lectiva i de la necessitat d’establir una relació no
recíproca amb la imatge del dia. Cal definir quina és
la imatge de la ciutat com a relació cultural entre els
seus ciutadans i aquesta.
La necessitat d’ordenar la nit passa per entendre
com funciona la ciutat en aquesta franja horària,
comprendre les seves unitats funcionals, com el
trànsit es reendreça, com l’economia pren una nova
forma i com l’activitat esdevé tranquilitat.
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3 Anàlisi del paisatge nocturn a Barcelona
3.1 La construcció visual de la nit com una
expressió cultural de la relació entre els
ciutadans i el seu entorn.

Aquest estudi es qüestiona si existeix una identitat
visual com a resultat d’una activitat ciutadana, és a
dir, si podem trobar dins de la ciutat estructures
visuals fruit d’una construcció col·lectiva. Entre els
seus objectius, l’estudi vol interpretar com l’ordre
visual del dia és percebut de nit, com la llum i
l’activitat urbana no van lligades, i quin paper
prenen la memòria i el patrimoni en la construcció
de la identitat nocturna de la ciutat.
Entenem aquí com a paisatge la relació cultural
entre els ciutadans i la ciutat que s’expressa en la
imatge de la ciutat, en allò que es fa visible, però
també en allò que pertany a la foscor.
És, per tant, una lectura d’allò que veiem però
també d’allò que s’oculta, i per tant, es tracta de
buscar tant on es disposa la llum a la ciutat com
d’entendre si aquesta il·lumina activitats o bé si
resta sola.

-

establir quina relació hi ha entre l’activitat
que es desenvolupa en aquests àmbits i
l’estat actual de la il·luminació.

L’estudi assumeix que el paisatge és el resultat de
la relació cultural entre les persones i el seu entorn.
Així, la relació que s’estableix entre les estructures
de comportament, les estructures visuals i la
regulació existent és clau per determinar fins a quin
punt el paisatge nocturn és capaç d’expressar allò
col·lectiu. Les irregularitats entre aquestes tres
capes ens permetran interpretar on hi ha una
identitat nocturna de la ciutat.
3.3 Metodologia

Per tal de poder descriure de forma objectiva els
diversos comportaments que es donen a la ciutat,
s’ha volgut treballar amb l’anàlisi de diverses fonts
de dades registrades durant el període d’un any
amb l’objectiu de definir un procés repetible en el
futur.
S’han realitzat les següents tasques:
1. obtenció de dades per a l’anàlisi del
comportament: dormir, moure’s, oci;

3.2 Objectius de la diagnosi

La diagnosi realitzada té els següents objectius:
-

-

-

detectar quines son les àrees amb
comportament similar durant la nit, és a dir,
al marge de l’estructura visual;
caracteritzar aquest àmbits i els elements
que els composen;
analitzar quina és la relació entre aquests
àmbits i les unitats morfològiques;

2. clusteritzat, resum numèric del model
multivariable.
3.

Descripció i tria del tipus de clústers;

4. verificació de la correspondència entre
l'estructura visual i la del comportament;
5. validació mitjançant exploració de la ciutat a
través de registre fotogràfic.
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4 Anàlisi del comportament

Per tal de poder descriure quin és el comportament
de la ciutat de nit s'han escollit diverses fonts de
dades que ens permetran descriure amb precisió
les diverses accions que es donen a la nit.
De forma resumida hem acotat aquestes accions
en: descans, oci i desplaçament.
Cal recordar que l'estudi posa el focus en la ciutat
habitada i, per tant, no apareixen reflexades les
grans zones logístiques de la ciutat com la Zona
Franca. És a dir, en aquestes zones hi ha un tipus
de mobilitat i d’activitat (més lligada al treball que no
pas a l’oci) que no queda registrada en les dades
obtingudes.
La informació s’ha segmentat en diverses franges
horàries d'interès per a l'estudi que no tenen a
veure amb el context normatiu ni de la regulació de
l'enllumenat, ni amb els horaris del transport públic,
ni amb els horaris de tancament de les activitats de
pública concurrència, tots ells diferents entre si.
S'ha definit una franja de tarda que va de les 17:00
a les 21:00, una franja de nit que va de les 21:00 a
les 24:00 i una franja de matinada que va de les
00:00 a les 07:00.
franjes:

0-7h

7-17h

17-21h 21-24h

Histograma de repartició de les dades de taxi (superior) i aforament a
Google Places (inferior).
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4.1 Dormir

Per tal de descriure l'activitat de dormir o
descansar (indicar allà on hi ha gent que dorm),
hem considerat en aquest cas la superfície
construïda d'habitatge, incloent l’hotelera, que
podem obtenir a la base de dades del cadastre. No
és una dada que faci referència al nombre real de
persones que dormen sinó al nombre potencial que
el teixit urbà pot acollir.
Teixits com Passeig de Gràcia o la Rambla mostren
un nivell demogràfic molt baix però en canvi el valor
de la superfície d'habitatge es proporcionalment
major; en qualsevol cas, es tracta de desviacions
que no alteren la descripció del caràcter general
d’aquests eixos. Considerem que és més rellevant
el valor de la superfície d’habitatge que no pas el de
la demografia, de cara a buscar la descripció dels
teixits a través del seu ús potencial residencial.

Superfície residencial i hotelera a parcel·la. Font: Cadastre.

La dada s’ha extret de la seu General del Cadastre
el quart trimestre de 2017.

Superfície residencial i hotelera agregada a viari. Font: Cadastre.

Detall de superfície residencial i hotelera agregada a viari
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4.2 Mobilitat

Per tal de poder descriure la mobilitat hem utilitzat
les dades que la plataforma Mytaxi comparteix des
de la seva pàgina web
(https://es.mytaxi.com/index.html). Al llarg de
gairebé un any s'han capturat les dades publicades
per Mytaxi on s'indica en temps real i en intervals
de dos minuts la posició de la flota de taxis que
opera a Barcelona. Aquesta informació és un bon
indicador dels carrers més transitats així com d'on
existeixen les necessitats de desplaçaments durant
les 24 hores del dia.

Activitat taxis de tarda (17-21h). Font: Mytaxi.

És una dada que pren un valor especial de
matinada en què el transport públic té una menor
freqüència de funcionament i el taxi passa a ser una
alternativa per a molt usuaris.
El dataset consta de 40 milions de lectures (punts),
capturats des de gener del 2017 a novembre del
2017.

Activitat taxis de nit (21-24h). Font: Mytaxi.

Activitat taxis de matinada (24-07h). Font: Mytaxi.

40 milions de punts que descriuen l’activitat del viari

Resum de les franges horàries. Font: Mytaxi.
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4.3 Aforaments

Per tal de poder descriure l'aglomeració de gent
als locals hem utilizat la informació que Google
publica a la seva pàgina web a través de l'aplicació
Google Maps (https://www.google.es/maps). En
aquest aplicatiu es mostra en gran part dels locals
situats en la base cartogràfica de Google,
l'aforament previst de cada local al llarg de les
hores del dia i per dia de la setmana, segons un
model predictiu basat en la lectura constant del
geoposicionament dels telèfons Android. Aquesta
informació ens diu el percentatge d'ocupació del
local d'acord amb lectures anteriorment registrades.
Pot mostrar lectures superiors al 100% ja que
aquest valor implicaria que s’han superat els valors
màxims d’aforament fins a aquell moment registrats
en aquell local.
La informació ha estat capturada durant la primera
setmana de setembre. Habitualment aquesta
informació convé capturar-la durant setmanes
específiques on no hi hagi un període d’alteració
dels ritmes de funcionament de la ciutat. Per cada
un dels locals s’obté l’aforament estimat per a cada
dia de la setmana i cada hora del dia durant una
setmana tipus

Aforaments de tarda (17-21h) agregats a viari. Font: Google local.

Aforaments de nit (21-24h) agregats a viari. Font: Google local.

Aforaments de matinada (24-07h) agregats a viari. Font: Google local.

Aforaments sense agregar, resum. Font: Google local.
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5 Clústers de comportament
5.1 Càlcul dels clústers

Tota aquesta informació descriu un model
multivariable en què cada eix del viari de la ciutat ha
estat caracteritzat amb les dades anteriorment
esmentades. Per tant, de cada eix tenim la
informació del seu comportament al llarg de la
setmana, durant els dies laborables i durant el cap
de setmana, i durant les 4 franges horàries
establertes per a l’anàlisi. A més, tenim la seva
descripció geomètrica, longitud i amplada.

-

activitat de google local de matinada durant
el cap de setmana.

Finalment s’ha aplicat un clúster kmeans de 10
grups i un altre de 16 grups que posteriorment han
estat descrits segons les característiques del teixit
on se situen tractant de descriure, d’una banda, la
intensitat de l’activitat que es dóna a la ciutat
(primer clúster) i, de l’altra, descriure el tipus
d’activitat que s’hi dóna (segon clúster).

Per tal de descriure la rellevància de cada viari dins
de la trama urbana al marge de la seva descripció
morfològica, s’ha realitzat un anàlisi de reciprocitat
de la profunditat total angular normalitzada,
consistent en determinar quina és la proximitat de
cada eix a tota la resta, mesurada a través del
sumatori dels canvis angulars que es realitzen en
cada ruta -en aquest cas en un radi de 2
quilòmetres.
Per tal de poder classificar cada un dels eixos
segons el seu comportament, i a causa de partir
d’un model multivariable que impedeix resoldre el
model a partir de simples correlacions lineals, s’ha
procedit a classificar els eixos mitjançant diverses
estratègies de clusteritzat, que a la vegada ens ha
servit per tal d’excloure variables del model.
D’aquesta manera finalment els clústers s’han
configurat amb les següents variables:
- residència;
- activitat taxis de matinada el cap de
setmana durant el cap de setmana; activitat
Google local de tarda durant el cap de
setmana;
- activitat de google local de nit durant el cap
de setmana;

Comparació aforaments, taxi i superfície residencial i hotelera en les
tres franges horàries.
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5.2 Descripció dels clústers de comportament

Els clústers, en el marc d’aquest estudi, no han de
considerar-se com a una conclusió sinó com a un
pas necessari per a sintetitzar les informacions
anteriorment descrites de cara a poder elaborar
posteriors comparacions amb altres informacions de
la ciutat.
Mitjançant el clúster de deu grups s’ha fet una
classificació que descriu els teixits segons si tenen
més o menys activitat entenent que aquesta és una
barreja de l’activitat resultat de l’aforament de tarda
i nit, de l’indicador de mobilitat de matinada i el valor
de la superfície de residència (que en aquest cas ve
a restar activitat).
Com a resultat, s’obté un indicador bastant general
de quines són les zones més actives de la ciutat
durant la nit. El valor de cada un dels eixos s’ha
ponderat a partir del valor dels eixos dels voltants
en el primer grau de connexió.

Mitjançant el clúster de 16 grups s’ha realitzat una
classificació més orientada a explicar el tipus d’us
dominant en cada un d’aquest eixos. Tenint en
compte que cada una de les variables ha estat
normalitzada, s’ha mirat d’agrupar els teixit per tal
d’indicar les activitats més dominants. Així, els
teixits s’han classificat un altre cop en: mobilitat
nocturna, comerç, oci nocturn i descans. Dins de
cada grup, s’han distingit dues intensitats diferents
que en les cartografies s’expressen amb les
diferents opacitats de color.
Amb aquest quatre grups podem, de forma general,
descriure el funcionament de la ciutat tant en la
intensitat com en el tipus d’activitat que hi domina.
Diversos clústers s’han assignat a diversos grups ja
que hi ha espais de la ciutat que es caracteritzen
per tenir molta activitat de diversos tipus.

Clúster kmeans de 16 grups.

Clúster kmeans de 10 grups.

A continuació els clústers s’han comparat amb
diverses cartografies que ens qüestionen la relació
entre aquesta activitat detectada i altres
comportaments de la ciutat.

14

17082 paisatge nocturn
13/02/2018
17082 paisatge nocturn.docs

6 Lectura dels clústers
6.1 Comparació amb la identitat visual de la
ciutat.

En aquest conjunt de plànols es comparen els
diversos clústers amb les fotografies que es fan de
la ciutat. Per tal de poder entendre quina és la
relació que existeix entre les zones d’activitat i
aquells llocs visualment “atractius” de la ciutat.
És a dir, s’analitza si els espais de la ciutat que ens
agrada mirar o que d’alguna manera ens agrada
registrar per a recordar comparteixen el mateix
espai que els espais d’activitat de nit.
A través de la plataforma en línia Flickr es pot
obtenir el llistat de totes les fotografies
geolocalitzades emmagatzemades en els seus
servidor des de l’inici de funcionament del servei.
Això vol dir que es possible descarregar des de
imatges datades del 2006 (són minoria) fins a avui.
Actualment, existeixen diversos serveis que
enmagatzemen fotografies dels usuaris i que
permeten la consulta en línia. L’elecció de Flickr es
basa en el perfil d’usuari, molt lligat a la cerca de la
qualitat de la fotografia i no tant a l’impacte en les
xarxes socials. Si bé plataformes com Instagram
tenen major volum d’usuaris i d’activitat, en el cas
de Flickr hi ha un interès generalitzat per la
fotografia d’arquitectura i ciutat (sobretot quan estan
geolocalitzades) i una millor qualitat de la
geolocalització que no es produeix per HTML5
(sistema per defecte dels dispositius mòbils quan no
hi ha gps) sinó que es fa per GPS o bé manualment
indicant la posició precisa en el mapa.

Localitzacions de les fotografies allotjades a Flickr

A través d’aquest conjunt d’imatges podem extreure
una cartografia que mostra aquells indrets de la
ciutat amb un atractiu visual superior al de la resta.
És fàcil veure’n els monuments més turístics
(Sagrada Família, Parc Güell…) com també punts
de vista singulars de la ciutat des d’on els fotògrafs
la retraten (Castell de Montjuïc, Turó de la Rovira,
etc.).
Aquesta cartografia és interessant sobreposar-la als
diversos clústers mostrats anteriorment on podem
veure com l’estructura percebuda de la ciutat
registrada no és sempre l’escenari dels espais
d’activitat nocturna.
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Sí coincideixen les Rambles, el Paral·lel, Via
Laietana, el Port Vell, Port Olímpic i Plaça Espanya
entre els més singulars. D’altra banda, àmbits com
l’Esquerra de l’Eixample o l’avinguda Meridiana son
espais de gran activitat.
Cal fixar-se en què aquesta estructura visual de la
ciutat no sempre es correspon amb les zones
d’activitat. Això succeeix quan en desplaçar-se
l’activitat, aquesta va a parar a llocs on no hi ha una
identitat visual.

6.2 Comparació amb els elements del Catàleg del
Patrimoni

D’altra banda és rellevant la super posició dels
diversos clústers amb els elements del Catàleg del
Patrimoni de Barcelona. Es tracta de detectar a
quines zones dels clústers d’activitat existeix major
presència del patrimoni i, per tant, quines són
aquelles zones més sensibles d’utilitzar el patrimoni
com a element de l’enllumenat de l’espai públic o
que ens qüestionen la necessitat de prescindir-ne
per tal de recuperar altres dimensions de la ciutat.
El patrimoni arquitectònic en els seus diversos
nivells de protecció (A, B i C, descartem el D perquè
el seu valor és irregular) reflecteix una identitat
col·lectiva, un esforç que realitza la societat per a
preservar aquells elements als quals associem valor
històric i artístic. Són aquells edificis del passat que
conservem en el nostre present, articulant l’espai
públic i l’escenari de les relacions socials, fent de la
memòria col·lectiva una de les tantes “capes” que
configuren la ciutat.
És significatiu entendre com aquesta memòria es
sobreposa amb els clúster d’activitat de forma
irregular a excepció d’eixos com la Rambla, Via
Laietana, el Mercat del Born, Plaça Espanya, entre
d’altres. De forma puntual és fàcil identificar com
molts edificis catalogats forment part de diversos
àmbits d’activitat.
Cal qüestionar-se quin ha de ser el paper del
patrimoni en el paisatge nocturn, si bé ha de definir
de nit la identitat col·lectiva o donar pas a una altra
identitat. Com l’ús diferent de la llum genera erronis
criteris de valor o com és de compatible la seva
il·luminació amb certs usos urbans.

Superposició del clúster d’activitat amb les fotografies.
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Patrimoni de la ciutat i edificacions més antigues (menors de 1940).

Superposició del clúster d’activitat amb el patrimoni.

Superposició del clúster d’activitat oci amb el patrimoni.
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6.3 Comparació amb la fotografia “aèria”de
Barcelona

És necessari avaluar els temes anteriors amb una
descripció de la nivells lumínics al llarg de la ciutat,
és a dir, entendre com es distribueix l’activitat a la
ciutat i on es situen les estructures visuals, a més
d’entendre quines d’aquestes últimes són
preferentment més visibles i com la llum dóna
servei a l’activitat de la ciutat. Per tant, com es
relacionen aquestes tres capes.
A principis del desembre del 2015 l’astronauta Scott
Kelly destinat a l’Estació Espacial Internacional
(ISS) durant un període d’un any va realitzar
diverses fotografies de la terra amb càmera
fotogràfica convencional. Aquestes imatges
presenten una resolució major que aquelles que
realitzen alguns satèl·lits com el  Suomi NPP VIIRS
amb què periòdicament es realitzen cartografies
d’emissió de llum nocturna.
S’han utilitzat les imatges obtingudes per aquest
últim sistema per a mesurar el nivell d’urbanització
del planeta, per determinar l’index de
desenvolupament de diverses regions, per a trobar
pesquers no regulats enmig de l’oceà i per, en
general, monitoritzar la contaminació lumínica del
planeta a gran escala.
Si comparem la imatge obtinguda el 2012 i
l’obtinguda el 2016 els canvis són molt subtils.
L’escala d’observació no és suficientment acurada
per a obtenir conclusions clares. Es percep un
menor resplendor al voltant del Parc Natural de
Collserola i algunes diferències entre els punts
petits que hi ha més enllà de l’àrea metropolitana de
Barcelona.

Imatge 2012, Suomi NPP VIIRS

Imatge 2016, Suomi NPP VIIRS

La fotografia de Scott Kelly mostra Barcelona
juntament amb el territori metropolità a primera hora
de la nit. Es tracta d’un document similar al que
anys abans, el febrer del 2011, va realitzar
l’astronauta Paolo Nespoli, també des de l’ISS.
A primera vista, les imatges permeten veure la
transformació del color de la ciutat, fruit del canvi de
les fonts de llum de l’enllumenat viari dels darrers
anys, però també permeten veure on se situen les
zones de major intensitat de llum.
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S’ha georeferenciat la fotografia de Scott Kelly
mitjançant una trentena de punts utilitzant
l’algoritme “Thin Plate Spline”, que assumeix que la
imatge contenia distorsions desconegudes.
Per tal de poder analitzar millor la imatge s’han
composat els 3 canals RGB de color en un canal
únic mitjançant addició i s’ha presentat la imatge
mitjançant una escala de color per tal de poder
indicar de forma més clara la intensitat de cada
punt. El valor de cada píxel no correspon a una
mesura concreta de luminància sinó que serveix
que fer una lectura de com aquestes es
distribueixen proporcionalment al llarg de tota la
ciutat.
La imatge mostra de manera clara l’eix de Rambla,
Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia, que
posteriorment s’enfila per la Diagonal. També
apareix un eix molt clar format pel conjunt de Plaça
Espanya fins al MNAC. Al marge d’aquests grans
traçats, es veuen zones reduïdes que destaquen.
Moltes d’aquests són zones esportives com la Mar
Bella, el Camp Nou i totes les zones esportives del
seu voltant, altres vegades consisteixen en
monuments com la Sagrada Família i d’altres són
edificis que emeten grans quantitats de llum com és
el cas del campus de la Pompeu Fabra a la
Ciutadella, el centre comercial de les Glòries i el
centre comercial l’Illa.

Fotografia cortesia de Paolo Nespoli (2011).

Fotografia cortesia de Scott Kelly (2015).

Fotografia cortesia de Scott Kelly (2015) amb addició dels canals RGB.
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Són molts els punts que apareixen fora de les
estructures indicades als diversos clústers
d’activitat. Això ens indica que la llum no sempre és
allà on és l’activitat, i també es pot dir que la llum és
en molts casos allà on no hi ha activitat. Podem
afirmar que la disposició de la llum no es correspon
a l’activitat dels ciutadans.
Potser una de les lectures més clares és la
superposició de les majors luminàncies amb el
clúster que descriu la mobilitat. Aquí la correlació
entre les dues informacions és molt més forta. Es
pot afirmar doncs que les infraestructures del viari
lligades a una mobilitat intensa són alguns dels llocs
de major luminància.

Superposició de luminàncies de Barcelona amb clúster d’activitat.

També és rellevant la falta de llum allà on hi ha
zones d’oci nocturn. S’observa com l’eix de
luminància format pel passeig de Gràcia conté just
a la seva vora esquerra una de les zones nocturnes
més actives de la ciutat.

Superposició de luminàncies de Barcelona amb clúster de mobilitat

Superosició de luminàncies de Barcelona amb clúster d’oci
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6.4 Comparació amb el REBT

Per últim hem sobreposat les anteriors informacions
amb la classificació que fa el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) de la trama
urbana de Barcelona on indica les zones de major i
menor intensitat d’il·luminació permesa, tant en pla
vertical com en l’horitzontal. Aquesta superposició
ens mostra quina és la relació que hi ha entre la
jerarquització que la normativa fa de la ciutat la
regulació i l’activitat urbana.

Principalment els punts que s’escapen de la
regulació son zones de centralitat comercial i les
zones esportives.

Les estructures descrites en el REBT coincideixen
en alguns punt amb les estructures descrites en el
clúster de mobilitat de forma ben definida. En canvi,
la relació es molt més baixa quan se sobreposen
els teixits de l’oci nocturn.
D’una altra banda, quan es sobreposa la imatge del
ISS amb les zones de major luminància del REBT
es mostra com la lluminositat observada guarda
poca relació amb la jerarquia de nivells que indica el
reglament.
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7 Exploració a peu de carrer

A partir de les conclusions extretes de l’anàlisi
desenvolupat a partir de dades que descriuen el
comportament de la ciutat, s’ha realitzat una
observació de l’espai públic a peu de carrer per tal
d’identificar com es mostren aquests llocs. es tracta
de constatar si la imatge a peu de carrer correspon
amb la observació feta amb les dades i quins són
els elements que configuren la imatge resultant en
aquests llocs de la ciutat.

La presencia de rètols a l’interior de l’espai públic
del Centre Comercial Glòries (amb unes
regulacions molt diverses a les que tenen el rètols
habituals a la via pública) es fa present també a peu
de carrer des de l’avinguda Diagonal. Els edificis
d’oficines de l’Avinguda Diagonal mostren una
luminància suau i continua.

7.1 Glòries

Generalment, s’observa una gran presència
d’espais comercials ja sigui el centre comercial
Glòries a través dels seus aparadors i l’enllumenat
de la pròpia façana, com també grans cartells que
anuncien activitats comercials (rètol de Carrefour) o
botigues que ocupen diverses plantes d’un mateix
edifici (botiga Audi Mogauto).

Exploració a peu de carrer Glòries.

A l’interior de la Plaça de les Glòries hi ha tot tipus
d’estratègies diferents d’il·luminació. Alguns aparells
compleixen amb els estàndards de la ciutat,
d’altres, com els focus situats a la pèrgola il·luminen
de forma descontrolada produint grans
il·luminàncies.

Exploració a peu de carrer Glòries.

Els recorreguts dins de l’espai públic són incerts.
L’estructura de fanals no es reconeixible i no
s’aprecia un ordre que permeti la orientació.
Aquesta és substituïda per grans peces d’edificació
organitzades en l’espai enmig d’un espai públic no
continu i, per tant, connectades entre elles per
recorreguts de vegades evidents i d’altres no tan
clars.
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L’enllumenat del DHUB ressalta les escales laterals
sense accentuar cap dels elements que de dia el
fan identificable i, per tant, dificultant la lectura de
l’espai.

També alguns edificis destaquen valors
patrimonials, com l’Antic Banc Central, que
contrasten amb d’altres de categoria similar com la
casa Pich i Pons que no tenen cap il·luminació.
La plaça Catalunya no mostra cap coherència en la
il·luminació dels seus edificis. La il·luminació de
l’espai central amb grans bàculs genera
enlluernaments, tant per l’alçada del bàcul com pel
reflexe que la llum fa sobre el paviment brillant.
Altres zones es mostren densament fosques com
els lateral de la plaça, aquells espai que estan en
una franja incerta entre els espais de centralitat
comercial i el centre de la mateixa plaça.

Exploració a peu de carrer Glòries.

7.2 Plaça Catalunya

La plaça Catalunya és a la vegada un espai molt
lluminós tal com es constata de la fotografia del ISS
i un espai fosc en molts casos fruit d’aquests
contrastos.
El centre de la plaça, si bé es un espai
abundantment il·luminat, és un mirall de
luminàncies.
El conjunt de l’espai és irregular. Es percep de
forma molt dominant el Corte Inglés, però també
altres edificis que il·luminen d’una manera o una
altra les seves façanes amb estratègies diverses.De
vegades són les finestres il·luminades les que
construeixen la imatge dels edificis (com el cas del
Apple Store), d’altre són els aparadors de locals
que tenen una entreplanta i que, per tant,
sobresurten sobre l’alçada mitjana de l’espai.

Exploració a peu de carrer Plaça Catalunya.

7.3 La Rambla

La Rambla en la seva longitud va modificant els
sistemes d’enllumenat així com també la
il·luminància resultant al llarg de l’espai.
Són freqüents els rètols lluminosos en plantes
principals. El tractament de la il·luminació d’alguns
elements com l’escultura d’en Pitarra mostren
luminàncies molt menors que la de molts rètols del
voltant i, per tant, aquesta es mostra en una relativa
penombra.
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Altres elements singulars que són elements
clarament orientatius de dia, com el monument a
Colom al final del recorregut, resten en l’absoluta
foscor de nit, traslladant la vista a altres elements
que es troben al port.

Exploració a peu de carrer final de la Rambla.

El Port Vell està intensa i uniformement il·luminat
malgrat la manca d’activitat. El tractament
homogeni de la totalitat fa que aquelles zones més
sensibles de considerar-se conflictives restin
fosques. La passarel·la del Maremagnum també
està profusament il·luminada amb aparells que
emeten en totes les direccions.
7.4 Gran Via

La Gran Via concentra molts edificis patrimonials
entre el tram que va de plaça Universitat a plaça
Tetuan però molts dels edificis que estan il·luminats
en aquest tram no tenen cap mena de protecció que
justifiqui aquesta il·luminació.
Com en els casos anteriors, estem davant
d’activitats econòmiques que utilitzen els edificis
com a reclam d’una banda, construint falses
monumentalitats i, d’una altra, aprofitant
entreplantes o primers pisos per a prolongar la
luminància dels aparadors en alçada.

Exploració a peu de carrer a la Gran Via.

7.5 Pla de Palau

La imatge nocturna de Pla de Palau està
constituïda. en primer, lloc pels fanals en gran
alçada que il·luminen l’espai i que provoquen grans
luminàncies. També per la llum d’alguns fanals que
incideix de forma irregular sobre algunes de les
façanes que defineixen l’espai i pels aparadors,
fanals menors i alguna intervenció en els porxos
d’en Xifré de caràcter molt puntual. Cal destacar
que tant la Llotja com el fanal de Gaudí resten en la
foscor absoluta. La font del Geni Català, situada al
vell mig del viari conté menors luminàncies que les
de la parada d’autobús més propera (per tal
d’esmentar un referent proper).
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8 Conclusions

El reconeixement de la dimensió nocturna de les
unitats paisatgístiques de la ciutat és un repte
actual així com el reconeixement del paisatge
nocturn en sí mateix com una lectura transversal de
diversos àmbits de la ciutat.
L’estructura visual (fotografies), l’estructura de valor
(patrimoni), l’estructura de luminàncies emeses i les
estructures de comportament defineixen regions no
sempre coincidents amb correlacions irregulars
entre elles. Per exemple, no hi ha sempre una
relació clara entre la presència de llum i el valor
patrimonial d’un espai o entre les estructures de
comportament i la regulació que estableix el REBT
o entre l’estructura visual de la ciutat (fotografies) i
la resta de capes.
Tenim una estructura visual que no es correspon
amb les estructures de valor i comportament.
D’una banda, es deu probablement a què cal definir
de forma més precisa quins són els valors de
l’entorn no només en funció del patrimoni catalogat
sinó ampliant conceptualment aquest a altres
edificis que acullen alguns valors històrics i artístics
dipositats per la societat. De l’altra, cal incloure com
a receptors de valor estructures visuals i relacions
entre els ciutadans i espais a la ciutat.
Cal revisar l’aplicació del REBT per tal d’adaptar la
seva forma al temps de la ciutat. Algunes de les
seves zonificacions avui han quedat obsoletes ja
sigui per les transformacions urbanes
desenvolupades com per la seva manca d’execució
en altres zones previstes com l’estació d’altra
velocitat de la Sagrera.

seu incompliment com a eina per a un ampli conjunt
d’activitat econòmiques, que utilitzen la foscor com
a fons sobre el qual destacar-se gràcies a la llum.
Generalment el patrimoni només es torba il·luminat
de forma intensa quan aquest no pertany a
l’administració pública. Altres vegades molts edificis
que tenen aparença monumental són només una
aparença fruit d’il·luminacions
monumentalitzadores. En cap cas, existeix cap idea
de conjunt, cap criteri comú de semblança que
assimili o bé intensitats o bé criteris, convertint els
espais de centralitat en llocs de grans il·luminàncies
que competeixen sobre un contrast de foscor on
s’amaguen alguns elements de valor.
Cal, però, abordar la necessitat de desvincular
l’enllumenat del patrimoni ja que molts àmbits
d’activitat nocturna a la ciutat no en tenen i, per tant.
no hi ha cap construcció visual de l’espai que les
envolta. Es considera necessari qualificar l’espai
públic, a través d’una correcta percepció de l’entorn
no només permetent el correcte funcionament de
l’espai públic com a espai de mobilitat, sinó entès
també com a escenari de les relacions socials.
Fanals, cotxes, rètols, publicitat, aparadors dominen
amb la seva presència l’espai públic. Cal acotar el
seu impacte visual a la vegada que cal reforçar una
imatge dels espais de la ciutat que sigui l’expressió
de la relació cultural que existeix entre els ciutadans
i la ciutat.

L’entorn visual resultant és el conjunt irregular del
compliment d’algunes regulacions però també del
25

