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1. Introducció: el potencial paisatgístic de l’auto pista 

Les autopistes conformen la imatge paisatgística dels espais recorreguts, al estructurar-ne la 
visió i comunicar-ne les característiques formals, biogeogràfiques o antròpiques més rellevants. 
Es tracta d’una visió específica del territori, d’una lectura difícilment equiparable a d’altres 
vivències, d’un paisatge propi. 
 
No obstant això, les vies ràpides són concebudes exclusivament a partir de la seva funcionalitat 
primera, la millora de la mobilitat, i es menystenen prestacions tals com l’experiència 
paisatgística que ofereixen (Español-Echániz, 2008).  L’adopció sistemàtica de solucions 
genèriques és en part causa i resultat d’aquesta noció de la via com a infraestructura de 
mobilitat autònoma i deslligada del territori. Els motius d’aquesta selecció no són només 
funcionals sinó també econòmics i culturals. Però malgrat la uniformitat imposada no hi ha dues 
autopistes iguals. El principal element diferenciador és la relació amb l’entorn. 
 
Aquesta comunicació planteja un mètode per a caracteritzar aquells elements i espais visibles 
des de la via que són claus en l’experiència visual d’un determinat viatge. L’enfocament inclou 
l’espai de la infraestructura entès en un sentit ampli i se centra en aquells aspectes que 
depenen tant de les característiques de l’autopista com del territori travessat. La metodologia, 
que es pot replicar en d’altres contexts dinàmics, té com a objectiu promoure un disseny de la 
carretera i els seus espais associats que augmenti la consciència del viatge i la interrelació 
via/entorn. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Imatge 01: imatges del paisatge des del km 50 de la C-32. 

 
1.1. Precedents: The View from the Road

La percepció del paisatge de carretera no és un tema nou. Els principals textos es remunten a 
la dècada dels anys 60 i principis dels 70, anys en què The View from the Road (Appleyard, 
Lynch &Myer, 1966), Man-made America Chaos or Control? (Tunnard i Pushkarev, 1963), 
Learning from Las Vegas (Venturi, Scott Brown i Izenour, 1972) o Los Angeles: the Architecture 
of Four Ecologies (Banham 1971) van ser publicats als Estats Units, i As in Ds: An Eye on the 
Road (Smithson, 1983) va ser escrit a Europa.  
 
L'enfocament d’aquesta comunicació es basa en aquests textos fonamentals, sobretot en una 
de les contribucions més importants de The View from the Road: la lectura seqüencial del 
trajecte. Appleyard, Lynch i Myer conceben l’autopista com un instrument per a restablir la 
coherència i l'ordre visual de la nova escala metropolitana. Amb aquest objectiu defineixen una 
forma seqüencial de la carretera que augmenti la navegabilitat de la xarxa i la bellesa de 
l'experiència.  
 



2. Aproximació: la seqüència com a lectura paisatgí stica  

El mètode proposat consisteix en la identificació d’un conjunt de seqüències que s’associen a 
una determinada sensació espacial, percepció del moviment i comprensió del significat aparent 
del paisatge. Aquests aspectes depenen de la interacció visual amb l’entorn i són bàsics en el 
procés de percepció que té lloc a la via.  
 
A partir de la distinció entre seqüències d'espai i de moviment introduïda per Appleyard, Lynch i 
Myer (Appleyard, Lynch &Myer, 1966: 17), es defineixen quatre seqüències bàsiques 
organitzades en dos grups diferents: camp visual i ritme. El primer grup es basa en la visió 
lateral i abast del camp visual i comprèn les seqüències obertes i tancades. El document que 
millor defineix aquestes seqüències és la secció transversal, un document que recull la relació 
de la via amb el territori que l’acull. (Mossop, 2006: 174) [taula 01].  
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 trams on la visió global de l’entorn embolcalla 
l’observador. El paisatge llunyà s’integra en 
l’experiència de l’espai. 

tancada  trams amb poca o nul·la relació visual amb l’entorn 
exterior. Es tracta d’àmbits on es produeix un 
confinament de l’autopista per les friccions entre les 
demandes de la infraestructura i el territori que 
l’acull. 

Taula 01: Seqüències de camp visual. 
 
El segon grup està integrat per les seqüències de fita i estàtiques i es fonamenta en 
l'experiència de moviment i en la relació entre els elements al llarg de la ruta. El document que 
millor el defineix és la secció longitudinal, ja que aquesta relaciona el conductor i l'experiència 
del moviment (Mossop, 2006: 174) [taula 02]. 
 

de fita   trams on una estructura o senyal fàcilment 
perceptible esdevé, pel seu contrast amb l’entorn, 
un element singular del trajecte. Aquests punts 
focals creen un sistema de referències propi. 
 

estàtica  trams puntuals on el cotxe s’atura per uns instants. 
Són parèntesis o pauses momentànies que 
introdueixen varietat i contrast. 

Taula 02: Seqüències de ritme. 
 
Els paràmetres a partir dels quals s’analitzen les diferents seqüències són la sensació espacial, 
la percepció del moviment i la comprensió del significat aparent associat a cada tipus de 
seqüència [taula 03]. 
 

Sensació  
espacial 

es considera la proporció i direccionalitat de l’espai i la sensació 
de confinament per la presència de superfícies de tancament 
properes. 

Percepció  
del moviment 

s’analitza el sentit de progressió i els efectes que la velocitat té en 
la percepció de l’entorn. 
 

Interpretació 
del significat aparent 

s’estudien les referències introduïdes pels elements associats a 
l’autopista en relació als usos i característiques dels espais 
visibles al llarg del trajecte. 

Taula 03: Paràmetres que incideixen en la identificació visual del trajecte 
 



Les característiques de cada seqüència tenen un impacte diferent en la sensació espacial, la 
percepció del moviment i la interpretació del significat aparent del paisatge. Aquesta afirmació 
es basa en els estudis precedents en relació a la imatge perceptiva des de la carretera, en 
especial The View from the Road i en la incipient investigació de l’autora sobre el disseny de 
l'autopista, en especial en l’anàlisi dels projectes compilats a l'Atles de Seqüències (Vidal-
Casanovas, 2016)[taula 04]. 
 
 

 
oberta 

 
tancada 

 
de fita 

 
estàtica 

sensació 
espai panoràmica focalitzada focalitzada panoràmica 

percepció 
moviment baixa dinàmica dinàmica escassa 

referències 
significat 
aparent 

llunyanes 
no cenyides a 
una distància 

no cenyides a 
una distància 

combinació de 
diferents 

distàncies 
Taula 04: Síntesi per seqüències de les variacions en la sensació espacial, percepció del moviment i 
interpretació del significat aparent del paisatge. 
 
A aquesta profusió d’experiències cal afegir el disseny particular del tram, que pot reforçar o 
matisar aquestes primeres lectures. Per exemple, pel que fa a la sensació espacial, hi ha 
seqüències tancades que aporten informació rellevant dels espais exteriors de la 
infraestructura. Es tracta de seccions on es produeix un eixamplament figurat o simbòlic del 
camp visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 02: superposició de diferents seqüencies al llarg dels km 47-51 de la C-32. 
  

2.1.Diferències amb The View from the Road 

Les diferències principals amb els plantejament de The View from the Road són el model 
territorial subjacent i la definició de les seqüències. En contrast amb la cerca d’ordre i control 
visual del territori metropolità present al treball d’Appleyard, Lynch i Myer, el mètode plantejat 
en aquesta comunicació es basa en una combinació de fragments, en una superposició de 
diferents visions. La proposta no pretén reforçar una determinada imatge, que en el cas de The 
View from the Road es basa en uns límits clars entre els centres urbans i la perifèria agrícola, si 
no que busca explorar les qualitats i característiques dels espais associats a l’autopista en 
relació a la lectura paisatgística que ofereix la via. 
 
Pel que fa a la classificació de seqüències, la distinció entre obertes i tancades complementa 
un anàlisi basat exclusivament en la visió frontal mentre que la introducció de la seqüència 
estàtica aborda les interrupcions del moviment.  



 
3. Conclusió 

La lectura seqüencial ofereix un punt de partida per a reconsiderar el viatge al llarg de 
l’autopista com una experiència amb qualitats estètiques, relacionals i dinàmiques pròpies. 
L’èmfasi rau en el disseny i impacte de les superfícies i elements contigus a la infraestructura 
en la percepció de l’espai visible des l’autopista. Aquest enfocament permet analitzar les 
característiques del trajecte des del punt de vista de l’arquitectura del paisatge i introdueix una 
nova escala per a l’estudi de la relació via/entorn, més pròxima i atenta a les qualitats 
específiques d’un determinat tram. 
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