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L’altre Priorat
Aquest projecte forma part de les propostes seleccionades a
“última”, una convocatòria de creació contemporània promoguda pel Consorci Xarxa Joves.net, a través dels Ajuntaments
d’Albal i Torrent (València) i la comarca del Priorat (Tarragona) en
col·laboració amb el Priorat Centre d’Art.
L’objecte d’aquesta convocatòria era crear una obra mural que
dialogués amb el context simbòlic que l’acull. Buscant fonamentar aquest diàleg vam començar una investigació, que ens ha conduït al format final de la nostra intervenció. A través de diverses
derives pel territori, en cotxe i a peu, reculls fotogràfics, entrevistes, vídeo i el recurs a fonts secundàries d’informació, hem
elaborat el que anomenarem “Mapa socio-geogràfic del Priorat”.
L’objectiu d’aquest mapa és reflectir aquella part del Priorat que
queda exclosa dels discursos turístics i institucionals. Atenent
únicament als discursos més àmpliament reproduïts ens perdem
aquells altres aspectes significatius de la comarca, que l’acaben
d’imbuir d’una identitat més enllà del vi, que no esgota tot i la
seva omnipresència, la riquesa de la comarca. La intervenció final
vol recollir la geografia social de l’esquena del Priorat.
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Introducció
El Priorat és una de les comarques més despoblades i depauperades de Catalunya. Des de finals del s. XIX ha estat sotmesa a
una tendència important de despoblament, vinculada sobretot
a la fil·loxera i, en menor mesura –sobretot a partir dels anys
40- als processos d’industrialització, que van comportar una
fort emigració del camp a la ciutat. Tant és així que des del 1887
el Priorat ha perdut el 62% de la població. Les conseqüències
d’aquesta baixa demografia han estat diverses: a nivell econòmic,
un estancament de l’activitat, mantenint-se únicament el cultiu
agrícola de secà, vinya i olivera de manera gairebé exclusiva. A
nivell identitari, ha quedat una autoimatge negativa dels habitants de la comarca. Només cal citar un fragment de la versió del
2004 de la web del Consell Comarcal, on diu:
“El Priorat (...) pot ser que us desil·lusioni
primer, però els seus paisatges ferés- tecs,
verges, rocallosos, únics; i la seva gent amable
i disposada us aniran captivant a mesura que
l’aneu coneixent.”

Comunicat de la Plataforma per la Defensa del
Patrimoni Natural del Priorat, 26 de maig de 2005

No ha estat fins els darrers anys que s’està aconseguint tímidament superar aquesta dinàmica per la conjunció de diversos
factors. En primer lloc, una revifalla molt important de les explotacions vitivinícoles1, tant en quantitat com en qualitat, així com
del sector de l’oli. Aquest fet ha anat lligat a una major preocupació social i empresarial per a la preservació del paisatge, aspecte
clau tant per la qualitat dels productes que se n’extreuen, com
per a l’altre eix cabdal de l’incipient creixement de la comarca: el
turisme rural. D’aquesta manera, no és d’estranyar que un dels
eslògans triats per la PDPNP en una de les seves campanyes fos
“vi + oli + paisatge = futur”.
No obstant, hi ha altres elements tant o més importants alhora
d’explicar la inversió de la dinàmica decreixent –aquesta mena
de depressió col·lectiva a molts nivells: el seu posicionament
estratègic en el sector de les energies renovables, tant com el
seu paper de territori afectat per la instal·lació, realitzada o
en projecte, de grans infraestructures: central nuclear d’Ascó,
Transvasament de l’Ebre, macroabodacor de Tivissa, el gasoducte
de Pradell de la Teixeta... Com passa a tants llocs amb poca
pressió demogràfica situats a prop de grans zones urbanes,
constitueixen una llaminadura alhora de projectar les infraestructures necessàries per aquestes però que deixen, en molts casos,
pocs beneficis, -i molts maldecaps- a la comarca.
Aquest fet ha provocat una important revifalla dels moviments
socials vinculats al territori, sobretot de caire ecologista. Un
“efecte rebot” que ha despertat la massa crítica. Bona part de les
accions han cristal·litzat a través de la PDPNP, la Plataforma, que
al 2009 ha celebrat el seu 10è aniversari.
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Així, a l’hora de plantejar el projecte, ens trobem amb un
panorama que podríem resumir de la següent manera: una
comarca històricament depauperada que, gràcies sobretot a una
aposta pels productes agrícoles de qualitat i el turisme rural, està
aconseguint renéixer, obrint-se a nous horitzons de futur vinculats al paisatge. Aquest fet, com constatem al territori, implica
una aposta decidida per un model de creixement sostenible que
compta amb un ampli suport social a la comarca, però que no
sempre és respectat per les administracions (in)competents.
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En aquest sentit creiem que es significatiu un comentari informal que se’ns va fer durant una conversa amb una prioratina: tot el que passa al
Priorat, té a veure amb el vi.
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Projecte
En el marc d’aquesta aposta per un model de creixement sostenible, és remarcable l’esforç de totes les institucions prioratines
(Consell Comarcal, Ajuntaments, DOQ Priorat i DO Montsant i
tantes altres...) de cara a la promoció turística de la comarca.
Un esforç, a més, centrat en la captació d’un turisme sostenible
atret pels principals interessos que la comarca pot oferir: vi, oli i
paisatge. Actualment, la oferta turística està centrada en recorreguts i activitats amb aquests eixos de referència; el que el turista
s’endu és, per tant, experiències lligades al vi, l’oli i el paisatge de
qualitat. Certament, vi + oli + paisatge = futur. I també, present.
D’aquesta manera, s’està constituint al Priorat una mena de
Parc Temàtic de l’Autèntic, del que hom considera autèntic –en
ambdós sentits, lloable tant com originari- del Priorat. Amb
aquest treball, ens proposem investigar sobre allò altre, sobre
el discurs negatiu, expressió amb que Louis Marin assenyalava
el que quedava exclòs de les celebracions rituals a l’espai públic.
Traslladant el concepte al context de l’espai (para)urbà, pretenem
reflexionar sobre els aspectes que queden fora d’aquesta versió
explicada del Priorat, moltes vegades consensuada precisament
degut a l’empenta institucional i que, per aquest mateix motiu,
obvia altres aspectes no tant consensuats, no tant “oficialment”
autèntics, però igualment importants per a molts dels seus
habitants2.

Guy Debord, Guide Pychogéographique de Paris

D’aquí el títol del projecte. Si bé les derives psico-geogràfiques
de Guy Debord proposaven ja caminades turístiques atzaroses
pels llocs menys habituals de París, el motor d’aquestes derives
era la psique, les emocions del caminant. S’havia d’estar atent
a un mateix en relació amb el lloc que transitava per seguir el
mapa. Complementàriament, aquesta guía sòcio-geogràfica
proposa escoltar, sobretot, les territorialitzacions, fent servir
l’encertadíssima expressió de Manuel Delgado. El vèrtex de
l’experiència no és ja un mateix, com passava amb els situacionistes, ni l’espai estriat de la ciutat (projectada, estructurada,
sòlida, gestionada), com passa als mapes tradicionals, sinó
la col·lectivitat, la urbs, magma de pura socialitat. Pretenem
visibilitzar aquells aspectes del paisatge físic, però també –sobretot- narratiu, que doten al Priorat d’una identitat pròpia.
Volem cartografiar el paisatge simbòlic del Priorat actual. És
cert que alguns dels punts del mapa assenyalaran “centrals
eòliques”, grans estructures metàl·liques gestionades per grans
estructures econòmiques, però l’important no és la seva condició
“estructural”, sinó el fet de que estan marcades perquè són
nodes significatius de la dinàmica social del Priorat. Les centrals
eòliques constitueixen un punt de pas obligat, seguint l’expressió
de Michel Callon, per a qualsevol que vulgui entendre què passa.

Cal dir que, tot i que probablement la importància actual del vi i del paisatge ha tingut molt a veure amb les lluites ciutadanes, ara ja forma
part d’aquesta versió “institucional.” No pretenem sumar ni restar mèrits a ningú, sinó aportar un punt de vista diferent sobre aspectes que, ara
per ara, queden “fora de focus”.
3
Hem constatat, durant aquesta experiència, com de pervers pot ser el llenguatge emprat segons com. Per aquest motiu, hem procurat substituïr el terme “parc” pel de “central” quan precedeix “eòlic.”
2
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Objectius
1. Identificar nodes (aspectes i llocs) significatius pels
prioratins/es.
2. Ampliar el coneixement sobre la realitat social
prioratina.
3. Sistematitzar aquesta informació i generar documentació.

Metodologia
La metodologia que hem fet servir ha estat tant qualitativa
com quantitativa. No partíem de cap a priori. Vam començar a
investigar a partir dels agents significatius que teníem a l’abast;
gent vinculada al món de la cultura i als moviments socials. A
partir d’aquí vam anar estirant del fil: lectures de documentació
referent al territori, realització de derives més o menys estructurades, converses espontànies, recull fotogràfics... Aquests
mètodes han anat formant el gruix del nostre arxiu documental.
Ens faltava però una recollida d’informació més sistematitzada,
objectiva i àmplia. Per aquest motiu vam decidir elaborar una
petita enquesta: 5 preguntes, que van córrer de mail en mail
a partir de diverses persones d’àmbits diferents. En total vam
obtenir resposta de més de 80 prioratins i prioratines. Vam
analitzar la informació i, amb aquesta, vam realitzar la última
deriva, completant aquelles llacunes, conceptuals i territorials,
que no havíem cobert fins llavors.
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Procés de treball
La part més visible del procés de treball ha estat les tres
visites al Priorat, que ens ha permès abordar diferents tipus
d’aproximacions.
Primera deriva
Destaquem el contacte que vam poder tenir amb agents del moviments socials i culturals de la zona, que ens van permetre afinar
la vista amb tot allò relacionat amb els impactes paisatgístics:
els molins de vent del Coll de la Teixeta, els dipòsits d’aigua de
la Figuera, o la mala gestió del patrimoni cultural4. També vam
poder copsar la massiva presència de tot allò relacionat amb el
vi: bodegues, vinyes, rutes... així com adonar-nos de l’existència
dels rentadors a les afores dels pobles i de les Flors de Maig com
a nodes culturalment actius.

amb els exemples dels miradors sense cap mena d’informació tot i que disposen de plaques informatives o la no inclusió de l’Observatori de la
Batalla de l’Ebre a la ruta d’escenaris de la Guerra Civil
4
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Segona deriva
Vam anar aprofundint en els aspectes que ja s’havien despertat
llavors: vam visitar la casa abandonada de les Mines de Bellmunt,
on hi hagués pogut haver la seu del Priorat Centre d’Art; vam fer
un especial seguiment als dipòsits, com a impactes paisatgístics
però també com a llocs on es podria gaudir de l’aigua abundant
(bany...). En aquesta segona visita van aparèixer alguns aspectes
recurrents, com l’escassetat de pintades i l’abundància de murs, a
més del semàfor de Falset, l’únic de la Comarca i que, a més, vam
poder comprovar que només s’utilitza en àmbar. Per últim, vam
sortir pel Coll d’Alforja, un lloc agraciat per observar el Montsant
però que, com a contrapunt, pateix l’esvoranc provocat per una
pedrera.

10

Tercera deriva
Ja disposàvem dels resultats de les enquestes i d’altra documentació, com ara la Carta del Paisatge del Priorat, d’on hem volgut
reproduir els principals “punts d’observació i gaudir del paisatge”.
Vam anar a veure els punts que ens faltaven entre aquells que
la gent havia destacat com a significatius. Ens va cridar l’atenció
Siurana: pel seu paisatge espectacular però també per ser l’únic
lloc on vam veure estrangers. També, a banda de la “natura
continguda ” de Fraguerau, vam fer un descobriment que condensa les tensions actuals del Priorat: un esquelet del que havia
de ser un hotel contemplant un paisatge imponent. També ens va
servir per fer un esbós d’alguns trets del caràcter de la zona, com
el fet de que de vinagre, “procuren no fer-ne”.
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Enquesta sobre el priorat
El paisatge, el vi i la gent. Són els aspectes més significatius del
Priorat, això no és res nou, però quin tros de paisatge o indret
assenyalaríem a algú que vol visitar el Priorat, aquells llocs imprescindibles però també aquells més subjectius, personals. Què
hi falta al Priorat i que no hi hauria de ser? Aquestes preguntes,
amb les seves respostes, ens ajudaran a dibuixar el mapa de
“l’altre Priorat”.

Quin creus que és l’aspecte més significatiu del Priorat?

43,7% Paisatge
23,9% Vi
12,7% Gent
8,5% Muntanya
5,6% Vinyes
2,8% Oli
2,8% Pedra seca
Conclusions:
Aquesta primera pregunta ens situa en el terreny en el que ens
mourem. Gairebé la meitat de les persones contactades opinen
que l’aspecte més significatiu del priorat és el paisatge; és a dir,
la forma cultural que té el terreny. Les altres respostes significatives han estat el vi, amb un 24% i la gent, amb un 13%. En la
nostra opinió, creiem que el que es reflecteix en aquestes dades
és la base de la iniciativa de declarar el Priorat Patrimoni Cultural
de la Humanitat, si entenem “cultura” com aquell terme que es
refereix als patrons o tipus d’activitats humanes i les estructures
simbòliques que donen significat a dita activitat (wikipedia), que
inclourien perfectament el vi i la gent.
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Quin creus que n’és el lloc més significatiu?

37,5% Scala Dei
22,5% Montsant
12,5% Pobles / llocs
10% Siurana
10% Vinyes
7,5% Laberia
Pobles que s’han nomenat:
Figuera (2 vegades), el Molar, Siurana, les Vilelles, Porrera (arquitectura), Morera de Montsant (alçada), Fraguerau (natura continguda), la Mola, Figuera (a la roca)
Interessant:
Rentadors vells de cada poble (alguns dels que encara hi són els
estant començant a recuperar per a actes culturals).
Conclusions:
La gent anomena en primer lloc Scala Dei i en segon lloc, el
Montsant. Creiem que en aquesta pregunta s’ha de tenir en
compte que qui la formula és un agent extern de la comarca,
per tant, la resposta s’hauria d’interpretar així: els prioratins/es
entenen que el lloc que li semblaria més rellevant a algú de fora
és Scala Dei.
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Quin és el més significatiu per a tu?

29,9% Pobles / llocs
23,9% Montsant
11,9% Sacala Dei
16,4% Paissatge
11,9% Suirana
3% Vi
3% Gent
Llocs i pobles:
La vista del Montsant des del coll d’Alforja (2 cops)
El vi i l’oblit que sempre ha rebut la comarca.
La terra de llicorella i els colors de les vinyes a la tardor.
Un punt entre la Vilella Baixa i Escaladei on pel matí al sortir el sol
les hombres contrasten l’entorn.
Capçanes i la Serra de Llaberia
Muntanyes de Prades.
Ermita de Gratallops i l’antiga mina Regia de Bellmunt.
La cova de Santa Llucia a La Bisbal de Falset.
Qualsevol petit poble dels voltants de Falset, Albarca (dalt del
montsant), Bellmunt, Torre de Fontaubella, la Bisbal de Falset,
Falset (2 cops), Marçà, i la Miloquera, Sant Gregori, Perxe (El Molar), Cementiri de Siurana, Fraguerau (3cops)
Conclusió:
La gent anomena llocs o poblets diferents, llocs que no són els
coneguts pel gran públic. En aquest cas, la resposta s’enfoca cap
als llocs d’especial rellevància personal, com es demostra en el fet
que s’anomenen 24 llocs o pobles diferents que són significatius
per a les persones enquestades. Quantitativament, el Montsant
és citat en 16 ocasions (24%) i, curiosament, és citat més vegades
que Scala Dei, el lloc més citat a la pregunta anterior. Inferim per
tant que el Montsant és el lloc que els prioratins/es senten més
com a propi, per davant d’Scala Dei, potser més convertible en
“producte” per a consumidors foranis.
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Què creus que hi falta, al Priorat?

20,6% Cultura
22,2% Protecció patrimoni
14,3% Feina
12,7% Serveis públics
9,5% Consens
7,9% Res
6,3% Infraestructures
6,3% Turisme
Detalls:
Cava, abaratir el vi, optimisme i atreviment, un museu de la memòria històrica, res.
Trobo que allí el temps és diferent i que la percepció de la vida és
més propera a la naturalesa; així que allò que li falta igual és bo
que li falti.
Conclusió:
Protecció del patrimoni, cultura i feina son, per aquest ordre, les
mancances principals del Priorat. Es rellevant també que en 5
ocasions les respostes han puntualitzat que “ja està bé com està”
o que no li falta “res”. A més, en gairebé un 10% de les respostes
s’ha fet referència a la mala entesa interna de la comarca, sobretot a nivell polític. “Optimisme i atreviment” es podria incloure
també en aquesta autopercepció negativa del Priorat cap a ell
mateix.
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i què creus que no hi hauria de ser?

28,3% Infraestructures energètiques
25% Creixement urbanístic
18,3 Males polítiques
15% Turisme massificat
10% Complexes prioratins
3,3 % Està bé com està
Detalls:
El vi blanc, els capitalistes del món del vi, presses, els semafors
de Falset, artistillas con pretensiones sociológicas, la competitivitat de tants cellers que trenquen el paisatge i la seva història, ni
tants Mossos ni tantescentrals eòliques, fora escultures estranyes al nostre entorn, fora males “decoracions” de determinats
espais. Fora enlluernats urbans.
Mes cura en cuidar els poblets i netejar-los i pintar-los i sanejarlos de manera que si pugui passejar i gaudir del entorn. Ara això
nomes pot ser a la Vilella Alta i a Scala Dei tots els demes poblets
estan oblidats i els que hi habiten no tenen ni el gust ni el poder
adquisitiu per poder fer les restauracions oportunes ( també es
possible que això ens hagi “salvat” d’un deteriorament singular
tal i com ha passat en algunes altres contrades .
Conclusió:
A la pregunta “què creus que no hi hauria de ser?”, la majoria
de les respostes es decanten per citar d’una manera o altra les
infraestructures energètiques, reflex evident de que és un tema
present de manera important en les preocupacions dels habitants del Priorat. En el mateix sentit, les 4 primeres respostes fan
referència, més o menys de prop, a la preocupació pel futur de la
comarca, ja que actualment es decideixen temes cabdals com són
els energètics (implementació d’energia eòlica, gasoductes...),
urbanístics (POUMs) i turístics en menor mesura, a la vista de que
el futur vitivinícola sembla gaudir de bona salut.
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Mapes conceptuals del procés de treball
Amb la informació extreta de les enquestes i de les derives, vam
abordar la realització dels mapes. A continuació reproduïm dos
d’aquests esborranys.
El primer és un mapa que vam treure de l’Oficina de Turisme del
Priorat, a Falset, referent a rutes del vi, sobre el que hi vam anar
bolcant diversos aspectes: els resultats de l’enquesta, les rutes
seguides i altres dades.

19

El segon és un mapa mental que aglutina diverses fotografies preses durant la
investigació, agrupades temàticament
en categories que van des del que
vèiem com a trets del caràcter prioratí, fins a altres més relacionades amb
temes paisatgístics.
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Mapes socio-geogràfics del Priorat
El primer mapa que es va realitzar està fet en base a les respostes
de les enquestes i les nostres observacions. És el mapa més abstracte ja que, al no tenir llegenda, és una simple relació de colors
i mides geolocalitzades en un fons que no delimita cap territori
en concret.

Punts de significació
El segon mapa ja és menys artístic perquè té una funció molt més
clara, ja que incorpora una llegenda. S’hi va incorporar informació extreta del Catàleg del Paisatge (punts d’observació i gaudir).

Pastissos de significació
El tercer vol mantenir el seu caràcter informatiu però agrupant
la informació en gràfics tipus “pastís”, on la mida i color de les
porcions complementa quantitativament la informació.

Nivells de significació
El cuart mapa abandona l’estètica estadística per apropar-se més
a la geografia. Aquí, les zones de color més fosc denoten la major
significació de la part marcada. Aquestes zones bé poden ser
fragments territorials objectivats (Montsant) o d’altres, com “la
vista del Montsant des del Coll d’Alforja” que han aparegut de
manera recurrent a les enquestes.

En aquest mapa vam incorporar-hi aquella informació que no havíem sabut reflectir en els altres. Mitjançant senyalètica i, sobretot, creiem, els exemples de la columna de la dreta i els resultats
de l’enquesta, hem pretès donar una idea global del nostre
treball al Priorat: un mapa, o una guia, que serveixi per orientar
una mirada més enllà del vi.
Evidentment no és un llistat de tots els llocs i aspectes que han
sortit. Hi ha molts impactes paisatgístics que no hi són o temes
que podrien ser rellevants que no hem trobat. Però, curiosament, aquestes mancances són també importants. Perquè no hi
és el que no hi és?
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Consideracions finals
Sobre el turisme.

Fluxus, Soho tours

En diferents èpoques i amb objectius diferents, Dadà, Jacques
Fillon, Debord, Fluxus, Stalker, Sitesize o Platoniq han partit
de certa concepció del turisme per a l’anàlisi del propi entorn.
Hem volgut treballar a partir d’alguns aspectes ja plantejats per
aquests col·lectius per diversos motius. En primer lloc, per la nostra condició de foranis respecte del territori en el que ens plantejàvem intervenir, fet que feia del turisme un punt de partida, si
no obvi, si força adient. En segon lloc perquè en ells hem trobat
conceptes que ens eren molt útils a l’hora d’abordar un objecte
tant vast com el territori. Principalment, el concepte de situacionista de “deriva”. Oposat al de “ruta”, dóna la volta al turisme
i convida a sortir del camí marcat. Si el turisme és visitar ficcions
creades en despatxos, la nostra proposta passa no tant per visitar,
sinó per experimentar, potser irònicament, narracions lligades a
la vida prioratina de cada dia. L’objectiu era evitar aprofundir en
un Priorat ja convertit en aquest Parc Temàtic de l’Autèntic del
que ja parlàvem abans, no menys ficció que la Torre Agbar o la
Sagrada Família de Barcelona.
El Priorat que ens hem trobat no dista massa de convertir-se en
un “no-territori”. Si els no-llocs d’Augé es refereixen a aquells
espais (ur)banals5 de trànsit i d’oci que generen unes relacions
identitàries dèbils, un no-territori6 seria aquella part del paisatge
físic i humà que genera vincles poc consistents, moltes vegades
relacionats amb l’oci, per tant s’hi estableixen relacions de consum subjectes a les lleis d’oferta i demanda, a les modes imperants al sector turístic. El turisme rural i concretament al cas que
ens ocupa, l’enoturisme, està de moda i comença a ser una plataforma de creació de discurs i de producció de realitats important. Quines identitats estan contribuint a generar al Priorat en
aquest moment de canvis al territori? I com està passant? Potser
el neologisme “no-territori” és agosarat, però si que és cert que
hem tingut la percepció de que pot haver-hi un trencament entre
el territori com a conjunt i la gent que actualment l’habita. El resultat d’aquest trencament portaria a la gent a habitar un lloc que
no narrat i al turista a visitar un lloc no viscut, com ja passa a urbs
turistitzades com ara Barcelona. El model de desenvolupament
actual del Priorat com a producte vendible, suposa una aposta
per les relacions desconflictivitzades en un territori travessat de
conflictes. Contra el turista, l’actitud del viatger, que recórrer no
necessàriament els camins marcats, sinó que erra7 pel territori,
possibilitant així encontres inesperats i experiències sorpresives,

Urbanalització és el terme que utilitza Francesc Muñoz per referir-se a la urbanització banal i estereotipada que iguala les ciutats entre sí, buidant-les d’història i identitat.
6
Aquest concepte es podria equiparar al d’”exterior urbà” proposat per M. Delgado per definir aquells espais amb els que els
seus vianants hi generen vincles identitaris làbils i efímers.
7
Tal i com assenyala Francesco Careri, el verb “errar” denota error tant com vagar sens rumb: un gir lingüístic que posa de manifest la importància del rumb definit, de saber on vas, en la nostra cultura sedentària.
5
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vinculant la visita amb la vida, pròpia i aliena. Hem volgut fer un
mapa d’allò no ensenyable, del que no és material turístic i contrapunt a allò políticament innocu.

Sobre la condició eminentment urbana del Priorat.
Tot i que sembli contradictori, ens han estat molt més útils els
paràmetres urbans que els rurals per entendre una comarca aparentment allunyada de la condició urbana. Si mirem en què s’està
basant el futur de la comarca, trobem dos aspectes rellevants: en
primer lloc, en el turisme, fenòmen eminentment lligat a dinàmiques urbanes. En segon lloc, en infraestructures energètiques
com les centrals eòliques, gens necessàries per una comarca de
9.000 habitants però bàsiques per al desenvolupament d’àrees
urbanes properes i no tant properes. Aspectes secundaris als
energètics que contribueixen a reafirmar la condició para-urbana
del Priorat són l’existència de conflictes tipus NIMBY8, originats
a partir de la necessitat d’emplaçar equipaments producte de la
sobre-urbanització d’alguns territoris en altres menys densament
poblats. Per aquests motius, subscrivim les tesi que afirmen que
s’ha d’entendre el territori com una nebulosa urbana.

8

Acrònim de Not In My Back Yard.
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Agraïments
Volem expressar el nostre atraïment al Francesc Vidal i la
Montserrat Cortadellas, del Priorat Centre d’Art, per la seva
dedicació o col·laboració, sobretot en facilitar-nos la vida amb
l’enquesta i a la Roser Vernet, per la informació i l’hospitalitat.
De la mateixa manera, agraïr a la gent d’última, i especialment al
José Luis Pérez Pont, per haver-nos escollit.
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Enllaços web
Portal de turisme a la Comarca del Priorat
http://www.turismepriorat.org/ca/
Idescat. Fitxes comarcals. Priorat
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=3&V0=2&V1=29
Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona
http://www.catpaisatge.net/cat/cataleg_presentats_ct.php
Paisatge i Salut (Publicacions de l’Observatori del Paisatge)
http://www.catpaisatge.net/cat/documentacio_plecs_ref_1.php
Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada
PRIORAT
http://www.doqpriorat.org/
Portal del Montsant - Portal del Priorat
http://www.portaldelpriorat.com/
Paisatges de la pedra seca
http://www.catpaisatge.net/dossiers/pedra_seca/cat/index.php
Paisatges del vi
http://www.paisatgesdelvi.com/ca/home/
Energía eólica al Priorat-Tarragona
http://www.internatura.org/opinion/priorat.html
SOS Priorat: sumari d’un consell ... - Google Books
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http://books.google.es/books?id=48-0vN9EnCMC&printsec=fron
tcover&hl=en&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&
q=&f=true
El paisatge de Catalunya - Google Books
http://books.google.es/books?id=QG0GDch77IkC&lpg
=PR15&ots=OdLqaQES3S&dq=Notes%20per%20a%20
una%20hist%C3%B2ria%20del%20paisatge%20al%20
Priorat&hl=en&pg=PP1#v=onepage&q=&f=false
Projectes:
IDENSITAT07
http://www.idensitat.org/blog/labels/Priorat.html
INCOMPIUTO SICILIANO
http://www.alterazionivideo.com/new_sito_av/projects/
incompiuto.php
Sitesize
http://www.sitesize.net
Mapes itineraries i visualitzacions:
MAPPA ARTE CIVICA
http://www.stalkerlab.org/artecivica/
Mapas Cognitivos
http://www.slideshare.net/linaleida/mapas-cognitivos-1265407
HiperMapa
http://hipermapa.ptop.gencat.cat/hipermapa/client/151208/
base_high_cat.html
Mapping Weird Stuff
http://mappingweirdstuff.wordpress.com/
Mapa dels Conflictes Territori Pais Valencia
http://conflictesterritoripv.org
Itineraris urbans - Any Cerdà
http://anycerda.org/web/itineraris-urbans
The Cruise
http://www.imdb.com/title/tt0150230/
We Feel Fine
http://www.wefeelfine.org/wefeelfine_pc.html
Besitiario
http://www.bestiario.org/
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50 great examples of infographics
http://blogof.francescomugnai.com/2009/04/50-great-examplesof-infographics/
27 Visualizations and Infographics to Understand the Financial
Crisis
http://flowingdata.com/2009/03/13/27-visualizations-andinfographics-to-understand-the-financial-crisis/
A Periodic Table of Visualization Methods
http://www.visual-literacy.org/periodic_table/periodic_table.
html
Information aesthetics. Where form follows data.
http://infosthetics.com/
Many eyes
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/
SPAM VISUALIZATION
http://www.spamvisualization.net/
Manhattan Through a Warped Window; Featured in a Film: A
Homeless Tour Guide’s Offbeat City View
http://www.nytimes.com/1998/10/01/nyregion/manhattanthrough-warped-window-featured-film-homeless-tour-guide-soffbeat-city.html?sec=&spon=&pagewanted=1
Videos:
Viure Catalunya - 14/07/2009
El Lloar (Priorat)
http://www.tv3.cat/videos/1364059/El-Lloar-%28Priorat%29
El paisatge favorit de Catalunya - 09/06/2009
Priorat
http://www.tv3.cat/videos/1287319/Priorat
Telenotícies - 02/03/2009
Recuperen els camins del Priorat
http://www.tv3.cat/videos/1055129/Recuperen-els-camins-delPriorat
Telenotícies - 14/01/2009
“L’òmnibus de la mort” repassa la guerra
http://www.tv3.cat/videos/969489/Lomnibus-de-la-mortrepassa-la-guerra
Caçadors de bolets - 27/11/2008
En terra de vins
http://www.tv3.cat/videos/860689/En-terra-de-vins
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En clau de vi - 09/02/2007
Serrat, empresari del vi
http://www.tv3.cat/videos/220984468
Valor afegit - 16/05/2006
Museus: Mines de Bellmunt
http://www.tv3.cat/videos/205101519/Museus-Mines-deBellmunt
30 minuts - 14/05/2006
El valor d’un paisatge
http://www.tv3.cat/videos/1398449/El-valor-dun-paisatge
El Priorat, el Baix Camp i l’Alt Camp - 12/11/2004
Catalunya des de l’aire
http://www.tv3.cat/videos/164640252/Catalunya-des-de-laire
30 minuts - 28/02/1999
La força del vi
http://www.tv3.cat/videos/1402509/La-forca-del-vi
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