
RESEÑA DE LA IMAGEN DE LA CIUDAD, DE KEVIN 
LYNCH 

 

Lynch fixo un exhaustivo estudo de tres cidades ben diferentes  
como  son  Boston,  Los  Ángeles  e  Jersey  City.  O  seu  cometido 
principal  foi  realizar  numerosas  observacións,  entrevistas  e 
cuestionarios  que  serviron  para  coñecer  a  maneira  en  que  o 
cidadán de a pé recoñecía e apreciaba a súa cidade.

Lynch utiliza tres  elementos principais que axudan a entender o 
estudo: aplicacións, sendeiros e unha visión coherente.

No referente ás aplicacións, Lynch aplicou os resultados das súas 
diversas  investigacións  a  situacións  diversas  que  observou  no 
entorno urbano das cidades. No contexto das aplicacións, o autor 
inclúe tamén as fronteiras entre lugares, os nodos (puntos exactos 
da cidade cun tránsito denso), hitos (obxectos observables a gran 
distancia e desde diferentes perspectivas)  e os barrios (partes da 
cidade con características comúns).

Co estudo das aplicacións, Lynch quería amosar á sociedade que a 
imaxe da cidade é diferente según os ollos que a observen.

En referencia aos sendeiros, o destacable para o autor é que son 
elementos  imprescindibles  no  espazo  urbano,  xa  que  son  os 
camiños  a  través  dos  cales  os  cidadáns,  que  á  súa  vez  son 
observadores, contemplan o entorno que os rodea.

Lynch  defende  que  para  entender  o  mundo  formado  pola 
confluencia  dos  diferentes  espazos  urbanos  e  comprender  os 
elementos presentes ao noso redor, é imprescindible unha visión 
coherente  do  entorno.  Con  esta  visión,  quixo  demostrar  cáles 
deben de ser as metas propiamente ditas do deseño do espazo 
das  cidades  e  cáles  serán  os  elementos  predeterminados  que 
influirán na forma de ser e de pensar dos cidadáns que habitan 
nelas.

La imagen de la ciudad é unha obra maestra de Lynch na que o 



principal pensamento que quere transmitir a aquel que a le é que o 
deseño  da  imaxe  dunha  cidade  non  consiste  só  en  ubicar 
correctamente todo aquelo que se constrúe e procurar que sexa  o 
máis adecuado para a súa cidadanía, senón que ademais  todo isto 
tamén consiste no estudo dos valores e os dereitos humanos.

Para concluír, Lynch fai unha reflexión e propón diversas preguntas 
como:  ¿  é  a  cidade boa para  todos?  ¿cándo se  sabe se  unha 
cidade está nunha situación ideal no que se refire a súa estructura 
e o benestar dos cidadáns?

A resposta que él propón non é algo en concreto, senón que cada 
un  indague  no  máis  profundo  de  sí  mesmo  para  atopar  unha 
contestación e se non hai resposta o que queda non é máis que…
pensar.
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