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definitiva, a tOtes les persones interessades a promoure l'avanç de la geografia i les 
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cap cas els S fulls DIN-A4 d'extensió i no han de dur resum 
La direcció de la · Revista Catalana de Geografia• es compromet a examinar tots els 
originals que rebi i a respondre en el termini de tres mesos sobre les possibilitats de llur 

publicació. En cas afirmatiu hom indicarà també la data de sortida de l'article 
Els criteris a seguir seran exclusivament els de qualitat, sense que mai la «Revista Cata
lana de Geografia• es faci responsable del contingut dels articles. En aquest sentit hom 
vol promoure també la publicació de cartes al directOr i de rèpliques i contrarèpliques 

als articles per tal de crear un debat entre els professionals i els afeccionats 
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EL DIRECTOR DE 
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Preuat Lector, 

Tenim a les mans el primer exemplar de la Revista Catalana 
de Geografia, que apareix encapçalant una segona època d'aquesta 
publicació. L'Institut Catogràfic de Catalunya manté el criteri 
de donar suport, segons les nostres possibilitats, a la llau 
d'iniciatives científiques que dins de les Ciències de la Terra 
es produeixen a Catalunya. Aquest n'és un exemple. Val a dir 
que hi ha una gran mancança de publicacions científiques i 
tècniques geo-cartogràfiques, especialment a les' disciplines 
de la Cartografia Territorial, la Geografia Física, la Geodèsia, 
la Fotogrametria, les estadístiques terri to rials, l'anàlisi 
numen.ca cartogràfica, els sistemes i models cartogràfics, 
els models topològics i topogràfics, els estudis i models territo
rials, etc. D'altra banda, hi ha innombrables estudis avançats 
que es realitzen dins dels àmbits de les Ciències de la Terra 
per als quals la manca d'una publicació científica on expressar-se 
i difondre's representa un destí d'anonimat. 

Conèixer i difondre allÒ que fem a Catalunya i arreu 
és l'objectiu priori tari d'aquesta publicació. Entenem que 
en un primer estadi haurem de resoldre dos problemes: el primer 
és el dilatat ventall de disciplines que es contemplen; en 
segon lloc el nivell d'especialització de cadascun dels articles. 
El temps i la perspectiva ens diran si el just equilibri entre 
la innovac1o científico-tècnica, la diversitat dels camps 
subjectes a estudi i la profunditat en el tractament dels 
mateixos, és una realitat. En qualsevol cas, cal fer front 
a aquesta responsabilitat, tot iniciant la primera publicació 
periÒdica amb una voluntat decidida d'esforç i de continuïtat. 

JAUME MIRANDA i CANALS 
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EDITORIAL 

Després de dos anys de silenci llarg, la <<Revista Catalana de Geografia » 
torna a veure la llum. Han estat dos anys de treballs i de discussions per tal 
que l'obra que e/1978 inicià el Sr. Josep M• Puchades i Benito no s'estron
qués: una revista de geografia en català, oberta a tots els professionals i afec
cionats de les terres catalanes. La revista, que el mecenatge del Sr. Puchades 
permeté que sortís com a òrgan de la Societat Catalana de Geografia, no ha 
pogut ésser sostinguda per aquesta entitat. Ha estat finalment /'Institut Car
togràfic de Catalunya que l'ha acollida amb entusiasme, per prosseguir-la i 
per ampliar-la. L'equip de direcció vol que aquesta represa sigui un home
natge a la Societat Catalana de Geografia l'any del seu cinquantenari, tot 
desitjant que la revista mantengui el seu esperit de vincle entre tots els geò
grafs, al marge de grups i especialitzacions. 

Així, la << Revista Catalana de Geografia >> és oberta a totes les branques i a 
totes les tendències de la geografia, i això ja és dir molt. Però la revista és 
oberta també a totes les altres ciències de la Terra, i, de manera especial, 
és clar, a la cartografia. 

Unes Visions geogràfiques, emprant el títol de/llibre de Pau Vila, obren la 
revista als aspectes més descriptius de la geografia, tant de Catalunya com de 
qualsevol indret del món. Cartografia, Geografia i Ciències de la Terra 
constitueixen les seccions habituals on són publicats els articles de nivell aca
dèmic, sobre temes interessants, de tipus general o regional, o sobre tècni
ques d'anàlisi i d'estudi. Finalment, unes Informacions i Bibliografia com
pleten el contingut de la revista, que en properes edicions té la intenció 
d'obrir seccions de correspondència i diàleg, i d'anuncis d'interès comercial i 
no comercial, per a tots els interessats lectors. 

En aquest primer número hem publicat un article sobre la Vall d'Aran, a 
càrrec del director de la revista, que mostra aquesta comarca tan personalit
zada dins el conjunt català. L 'article cartogràfic de Karen S. Pearson és una 
traducció de la prestigiosa revista << Imago Mundi», i tracta de l'ús del color als 
mapes de les. revistes geogràfiques durant el segle XIX. Una síntesi sobre el 
passat i present de la Casa Bloc de Sant Andreu (Barcelona), fet per Núria 
Postico i Rosa Ma Murtra, llicenciades en Art, i una anàlisi sobre la geografia 
històrica anglosaxona recent, a càrrec del Dr. Joan Vilagrasa, de l'Estudi 
General de Lleida, completen la Secció de Geografia. A les Ciències de la 
Terra hem volgut introduir un tema nou, els resultats de les anàlisis pof.líni
ques, fet per lgor Parra i Agustí Esteban, del Laboratori de Dinàmica del 
Paisatge de la Universitat de Barcelona. Finalment, les necrològiques més 
importants d'aquests dos anys i les reunions a les quals han pogut assitir 
membres de la nostra redacció durant el mateix temps, completen la Secció 
d 'Informacions . La Bibliografia ha volgut presentar una anàlisi objectiva de 
quatre manuals en llengua castellana sobre pensament geogràfic, molt 
emprats pels estudiants i estudiosos de la geografia. 

Un primer número, doncs, i una mostra de com vol ésser la << Revista Cata
lana de Geografia» en la seva segona etapa, d'aparició quatrimestral, amb el 
descans de l'estiu. Esperem que us plagui i que entre tots siguem capaços de con
duir-la a l'èxit i de donar-li la difusió que les disciplines que tracta mereixen. 
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Era Aniga d~ Lm, una de 
Ics v.tlls ¡fluents per )'es
qucrn. dc la Garona més 
~n conservades. 

Boscos dc conifc rc3 i pra
deries alpines fo rmen la 
vegetac ió del s alt s vessants 
muntan yencs dc la Vall 
d'Aran. 
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LA VALL D'ARAN 

Quan a Catalunya hom vol posar un exemple 
d'una comarca indiscutible, de límits ben clars, corrent
ment assenyala la Vall d'Aran. L'extrem nord-occiden
tal del territori català, per bé que és molt més visitat que 
moltes altres comarques de la Catalunya interior, pro
bablement és igualment desconegut; si no fos pel 
turisme d'hivern, l'Aran seria tan desconegut com la 
Terra Alta o com el Pallars Sobirà per a una gran majo
ria de catalans, especialment els barcelonins. Fora de 
Catalunya, a la resta d'Espanya i al migdia francès, la 
Vall d'Aran és una gran estació hivernal, amb 
excel·lents pistes d'esquí i amb una infrastructura turís
tica moderna i adequada. Però, afortunadament, la Vall 
d'Aran és molt més que la Suïssa catalana, no tot és neu 
i hotels, i la geografia n'és obligada a donar-ne testimoni. 

Una muntanya atlàntica 
L'Aran és una vall pirinenca complexa, excavada 

en el sector axial de la serralada, modelada per les aigües 
de la Garona i dels seus afluents de capçalera, i oberta a 
les influències atlàntiques. Constitueix un enclavament 
separat de la resta de Catalunya pels vessants glacials de 
la serra de Besiberri i dels massissos de Colomers i de 
Beret, que salven el port de la Bonaigua, a 2.072 m d'al
titud, i el túnel de Viella, obert el 1948. 

Els materials sobre els quals han estat excavades les 
valls són dels més antics del cor dels Pirineus, i les for
mes glacials hi són predominants arreu (circs, valls pen
jades, valls en U), sobretot al vessant de la baga, mentre 
les periglacials, en canvi, senyoregen els vessants sep
tentrionals del solell. Això dóna un re lleu notablement 

Les activitats tradicionals, 
com Ics restes d'aqucst:t 
farga prop dc Pontaut, han 
reculat davant l'impu ls del 
turisme. 
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escarpat, amb forts pendents, per bé que a relativa alti
tud hom pot trobar també alguns plans que afavoreixen 
el creixement de pastures importants. La major part del 
territori de l'Aran, gairebé les dues terceres parts, és 
situa t entre 1.000 i 2.000 m d'altitud, i un 30%, encara, 
per sob re dels 2.000 m. 

El clima, de tipus atlàntic, és l'element natural més 
destacat de la Vall d'Aran. Les influències atlàntiques 
no li vénen tan sols de la seva orientació, que l'obre als 
corrents atmosfèrics predominantment de l'oest, sinó 
sobretot del règim de les precipitacions durant l'any, 
que és força regular i molt abundant. A Viella, la preci
pitació mitjana anual és de 921,5 mm, però el mes més 
sec és el de febrer, que registra una mitjana de 41,9 mm, 
un 4,5 % de la total, essent la resta de mesos tots més 
plujosos, especialment el de novembre, que supera els 
100 mm; l'eixut estival no hi és conegut, cosa que 
separa molt bé el ritme pluviomètric aranès dels ritmes 
de tipus mediterrani enregistrats a la resta de Catalu
nya. Aquest ritme apareix igualment a d'altres esta
cions, com a la del port de la Bonaigua, situada 1.098 m 
mé amunt, on febrer segueix essent el mes més sec, 
mentre que superen els 100 mm de precipitació, d'aigua 
o de neu, els mesos de abril, maig, juny, octubre, 
novembre i desembre. 

Una de les característiques importants de les preci
pitacions, que constitueix també una de les riqueses 
econòmiques de la Vall d'Aran, és la freqüència de les 
nevades. A Viella hom enregistra una mitjana de 18 dies 
de neu, pujant la mitjana a 53 dies a l'estació del port de 
la Bonaigua. Només els mesos d'estiu no registren pre
cipitacions de neu. És especialment imponant el 
període d'innivac ió, que s'a ll arga de quatre a cinc mesos 
segons l'altitud i les temperatures. 

Les temperatures són relativament suaus a les parts 
baixes, amb una mitjana anual de 9,8° C a Viella, amb 
mitjanes de 2° a 3° durant els mesos d'hivern, i de 15° a 
I r els mesos d'estiu . Aquestes temperatures se suavit
zen encara un xic més a mitja muntanya, per causa dels 
efectes d'una lleugera inversió tèrmica, i s'endureixen 
després amb l'altitud. Així, al port de la Bonaigua, la 
temperatura mitjana anual és de 3,2° e, amb mitjanes 
per sota dels zero graus de desembre a abril, i superant 
tot just els 10° de mitjana els mesos de juliol i agost. 

El règim dels rius aranesos és complex, nival a les 
capçaleres i nivo-pluvial tot seguit; d'aquí que les aigües 
fluvials segueixin l'estacionalitat pluviomètrica. Per 
altra banda, la retenció nival accentua la secada hiver
nal. La Garona és el més important dels rius que neixen 
a l'Aran, en cons ideració al seu recorregut posterior, 
però destaquen també les dues ogueres, Pallaresa i 
Ribagorçana, que neixen dins dels límits de la comarca. 
Els llacs són un altre fenomen hidrogràfic important, ja 
que són molt abundants a les capçaleres glacials dels 

El pla dc Beret, capça lera dc la N oguer;¡ Pallaresa. constittu:ix cm:ara avui , duram l'estiu, un 
ind ret ideal per a la pastura, malgrat ]e.; tr:msformario n!l qul· l'cstació d'esquí hi ha introduïL 

L'c.!>tació dc Vaqu<.'lra l'' la més COllC¡!,Uda dc lc.:s inMaHa
cions d'esquí araneses i la més impon:mt de Catalunya. (Foto' Rambo{) 



(Foto: Rambol) 

(Foto: Rambol) 

L'e~g lésia dc Garòs, poble agregat al municipi dc Salardú, 
mostra el cloquer de tip lCa arquitectura aranesa. 
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rius aranesos i llurs afluents. Destaca entre totes la cap
çalera de l' Aiguamòg, que comprèn el famós circ de 
Colomers, mentre que el llac més gran és l'estany de 
Mar, de 35,8 ha de superfície, situat a la capçalera del 
riu de Valarties. 

La vegetació actual respon a la suma d'aquests fac
tors naturals més les conseqüències d'una explotació 
humana llarga i depredadora. Així els fons de les valls 
han estat pràcticament ocupats del tot per l'agricultura 
i per la urbanització, i resten només algunes formacions 
de bosc de ribera al llarg dels cursos fluvials. Muntanya 
amunt continua la desforestació per causa de la urbanit
zació turística i de l'explotació de la neu; segons l'orien
tació de solell o d'obaga hom troba encara faixes de faig 
i de pi roig i, en els estatges més elevats, avets. Per sobre 
dels 2.000 m ja no apareixen més que prats i pastures, fins 
als 2.500 a 2.700 m, en què ja només apareix la roca nua. 

La hidroelectricitat, l'explotació forestal, el pastu
ratge i l'aprofitament dels valors paisatgístics són els 
recursos principals per a qualsevol tipus d'economia a 
l'Aran. En general, hom pot assenyalar la reducció 
enorme que presenta en els seus espais agraris tradicio
nals, fet que mena el conjunt de la comarca a una 
dependència exterior pel que fa a l'alimentació, si no a 
una autosubsistència molt precària. Sens dubte, rama
deria i turisme d 'hivern constitueixen els principals 
recursos econòmics d'aquesta comarca. 

Una comunitat històrica personalitzada 
El món pirinenc és força fragmentat des del punt 

de vista físic i també de l'humà. Tota una sèrie de petites 
valls, força tancades i d'intercomunicació difícil, s'ali
neen d'oest a est, des del golf de Biscaia fins al cap de 

·Creus, i molt més acusadament en el sector central i 
axial de la serralada. Comunitats socials reduïdes han 
conservat llur personalitat dintre d'aquestes valls al 
llarg dels anys. Per bé que Andorra hagi estat l'única a 
assolir un reconeixement polític i administratiu propi, 
moltes altres valls han preservat les característiques dis
tintives de llurs poblacions, per sota de l'organització 
político-administrativa. 

La Vall d'Aran, més que cap altra, ~pareix desta
cada entre les valls pirinenques. Una comunitat gasco
na, incorporada al territori català ja en els temps medie
vals, ha gaudit quasibé sempre d'un cert reconeixement 
institucional davant l'uniformisme ascendent. Aquest 
fet la situa a mig camí entre la independència andorrana 
i la diversitat de les altres valls pirinenques. 

Una llen gua pròpia, l'aranès, dialecte del gascó que 
moria de finor a les terres mares septentrionals, s'ha 
mantin gut viva en els closos domèstics de l'Aran . L'ara
nès ha conviscut, amb una facilitat xocant per a qualse
vol observador, amb les altres llengües, oficials o no, 
dels territoris veïns; català, castellà o francès són llen-
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gües habituals en la relació socia l de qualsevol aranès. 
Una cultura popular també autòctona s'ha anat perdent 
amb el pas del temps, amb el canvi dels cos tums, amb el 
pes dels administradors. Les institucions tradicionals, 
que eren com una cristal·lització d'aquesta cultura 
autòctona (els terçons o el Conselh Generau dera Val), 
s'han anat fonent també dintre la uniformització admi
nistrativa espanyola. 

La recuperació de l'autonomia política de Catalu
nya ha obert un panorama ple de possibilitats per al 
recobrament de l'autonomia aranesa. La llengua ha 
estat definitivament fixada en la seva ortografia si més 
no, i han estat fetes les primeres publicacions en aranès, 
algunes de caire escolar. El folklore comença d'ésser 
arreplegat, tant a l'entorn del museu comarcal de Viella, 
com en la tasca viva de la realització de grups de cant i 
de dansa. El funcionament dels terçons antics ha per
mès el plantejament de la reinstauració del Conselh 
Generau dera Val, atès que els consells de muntanya 
creats pel Parlament de Catalunya el 1983 no acaben de 
satisfer del tot . 

El conjunt de Catalunya, que en sap molt de pèr
dua de cultures, de tradicions i d'institucions, té ara, a 
l'hora de l'autonomia, una ocasió extraordinària per a 
demostrar tot un altre tarannà polític respecte a la Vall 
d'Aran. 

Una població i unes activitats humanes en expansió 
La població de la Vall d'Aran és l'única que ha 

crescut de totes les comarques de la "nova" regió de 
l'Alt Pirineu durant el període intercensal darrer. El 
creixement, petit en xifres absolutes (802 habitants 
segons el recompte fet a LóPEZ PALOMEQUE i MAJORAL, 
1982) ha estat important però en xifres relatives (15,8% 
sobre el total acumulat). Aquest creixement demogràfic 
s'ha concentrat territorialment sobretot a l'Alt i Mig 
Aran, i ha suposat la inversió de la tendència dels anys 
darrers, que marxaria cap a un estancament perllongat 
des de començaments del segle xx. Només Andorra, 
també, ha escapat al despoblament i a l'estancament 
demogràfic, beneficiada com és de sa peculiar situació 
político-administrativa. 

L'explicació bàsica d'aquest redreç en la situació 
demogràfica aranesa rau en el desenvolupament recent 
del turisme, que ha transformat totes les seves estructu
res socials i econòmiques. La Vall d'Aran era una 
comarca desenclavada de Catalunya, amb la qual era 
difícilment comunicada, sobretot durant l'hivern, cosa 
que li valgué una sèrie de règims especials durant la 
major part de la seva història. Aquest fet fou reforçat ja 
que la comarca era alhora contrada fronterera amb l'es
tat francès, d'on venien tradicionalment la major part 
dels perills. Aquest desenclavament permeté també 
curiosament la perduració de l'economia tradicional 
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agrícola, amb un pes molt important de les guarnicions 
militars , fins ben entrat el segle xx . El 1944, encara, les 
restes de l'exèrcit republicà ocupaven durant unes hores 
les terres baixes de la vall. 

La hidroelectricitat fou la primera activitat 
moderna que penetrà a l'Aran, a partir de la creació el 
1917 de la Sociedad Productora de Fuerzas Motrices. 
Set centrals elèctriques, relativament petites, aprofiten 
l'energia de deu salts diferents construïts sobre la 
Garona i els seus afluents. El 1978, la potència ins
tal ·lada total era de 220.756 kW, menys de la meitat de 
la potència de la primera central nuclear de Vandellòs. 
Les activitats de construcció d'aquestes centrals, que 
s'estengueren fins a principis dels anys 1960, coincidint 
un temps amb la construcció del túnel de Viella, supo
saren, com en les altres contrades pirinenques, una pri
mera injecció de població forana. El1975 , un 33,5% de 
la població de l'Aran havia nascut fora de la comarca 
(un 9,1% a la resta de Catalunya, un 22,1 % a la resta de 
l'estat espanyol i un 2,3% a l'estranger). 

Les activitats primàries no han fet sinó retrocedir 
constantment. Això tant pel que fa a l'agricultura, que 
tot just sortia d'una situació d'autosubsistència al segle 
XIX, com a la ramaderia, que ha experimentat la minva 
de la cabanya pròpia i de la forana que hi venia a pastu
rar els estius. L'escassa superfície agrària útil i la com
petència del turisme han tornat aquestes activitats gai
rebé residuals. Només l'explotació forestal presenta una 
certa vitalitat, gràcies a les 13.453 ha de bosc, en ses 
dues terceres parts compost de coníferes (avets i pins). 

La gran transformació social i econòmica de la Vall 
d'Aran fou ocasionada per l'arribada del turisme de la 
neu. La construcció de unes grans estacions d'esquí, 
que arriben a ocupar prop de 19.000 ha i que poden 
rebre en conjunt gairebé 90.000 esquiadors, suposà 
l'origen d 'aquesta transformació. Les inversions de 
capital, en sa major part foranes, no se centraren tan 
sols en la construcció i adequació de les pistes i instal-la
cions d'esquí, sinó que anaren també cap a la construc
ció d 'hotels (36 hotels i 2.384 places en conjunt a la Vall 
d'Aran, el 1980), i d'edificis d'apartaments (uns 2.500 
habitatges secundaris, el 1981 ), i cap a l'obertura de 
bars, restaurants i discoteques (entre 1970 i 1980, hom 
passà de 43 a 120 llicències fiscals d'aquest tipus), i cap 
a una promoció general del comerç (les llicències fiscals 
globals passaren, durant el mateix període, de 197 a 
302). La inversió pública s'ha decantat sobretot cap a les 
infrastructures, per bé que cal assenyalar l'existència a 
la vall de dos paradors nacionals de turisme. 

Els ajuntaments, en un procés de concentració llarg 
(hom ha passat de 18 municipis abans del 1968, als 8 
actuals), han gestionat l'eufòria constructiva, com si no 
s'hagués d'acabar mai. Fins a l'aprovació de les normes 
subsidiàries del planejament, l'octubre de 1981, a l'Aran 

només ha existit planificació entorn de la construcció de 
l'estació d'esquí de Vaquèira-Beret. 

La crisi econòmica i la democratització política han 
coincidit en el temps per a donar un tomb a aquesta 
situació general. La regulació urbanística serà, segons 
que sembla, més rigorosa en la defensa dels valors pai
satgístics i culturals que són la riquesa de la comarca. 
Les grans inversions de capitals forans o estatals s'han 
acabat de moment, tot obrint-se un futur d'inversions 
petites, de funcionament d'una economia mixta; la 
creació de fondes de tipus domèstic i el lloguer d'habi
tacions, per exemple, poden ésser una fórmula ade
quada per a un turisme menys convencional. L'esquí, 
però, continua essent l'atractiu principal de la comarca, 
imatge de marca i explotació estacional de l'Aran. 

Carles Carreras i Verdaguer 

Per saber-ne més 
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LA REVOLUCIÓ DEL COLOR AL 
SEGLE XIX: 

Els mapes a les revistes geogràfiques 

Durant el segle XIX, hi va haver progressos espec
taculars en totes les fases de la producció cartogràfica, 
des de la recollida i procés de les dades, fins a llur repre
sentació i reproducció. La centúria passada ha estat 
caracteritzada com la de la revolució en la cartografia. 
Quantitats enormes i variades d'informació referida a 
l'ambient físic i humà eren acumulades i posteriorment 
representades cartogràficament per símbols de comple
xitat creixent . . La fotografia i la mecanització dels pro
cessos de reproducció gràfica han fet possible la dupli
cació més ràpida i més exacta dels dibuixos originals. La 
impressió en color, combinada amb la realització mecà
nica dels dibuixos d'àrees, ha contribuït a la diferencia
ció dels elements del mapa, i a afegir variacions de color 
i de tonalitat als símbols de dimensió, de forma o 
d'orientació. El color imprès va entrar per primera 
vegada en escena sobretot com un substitut barat del 
color manual, però aviat va provocar canvis fonamen
tals en el disseny dels mapes, i aquest impacte persisteix 
encara avui. L'essència d'aquesta revolució del color en 
la cartografia ha estat la transformació del color, que ha 
passat d 'ésser un suplement decoratiu no fonamental a 
esdevenir un element integral i funcional del disseny, 
indispensable per a l'objectiu cartogràfic. 

Un examen rigorós d'una àmplia selecció de tota 
mena de mapes del segle XIX proporcionaria, òbvia
ment, la base necessària per a entendre la gènesi 
d'aquest nou enfocament del color en els mapes, el seu 
impacte immediat sobre llur imatge, i les seves implica
cions d'un abast molt ampli sobre el disseny cartogrà
fic. Aquesta selecció, això no obstant, no s'ajusta exac
tament a la realitat ja que el color imprès va ésser intro
duït en una gran varietat de tipus de mapes reproduïts 
per un ampli assortiment de processos gràfics disponi
bles i per diversos individus i institucions. Més que 
intentar entendre el camp sencer de la producció carto
gràfica del segle XIX, hem examinat en detall un grup 
més petit de mapes, prou representatiu, que pot ésser 
pres raonablement com a reflex de les característiques 
més sobresortints de la revolució del color en els mapes 
impresos. El canvi al color imprès ha estat analitzat en 
els mapes apareguts en les tres revistes geogràfiques 
europees principals durant el segle XIX. Les revistes i els 

anys coberts són: 1) << Bulletin »,de la Société de Géo
graphie, de París, entre 1821 i 1899; 2) i consecutiva
ment el <<Journal >> (de 1831 a 1880), els << Proceedings» 
(del1855 al1892), i el << GeographicalJournal » (del1893 
al 1900) de la Royal Geographical Society d'Anglaterra; 
i 3) << Petermanns Geographische Mitteilungen », publi
cades per la Justus Perthes Geographische Anstalt 
d'Alemanya (entre 1855 i 1900). 

Fig. 1: Mètode emprat en la reproducc ió dels mapes a les revistes francesa, britànica i alema
nya, respecti vament: I , foto gravat; 2, rel leu; 3, litOgrafia; 4, base gravada i planxa dl' co lo r 
li w~rafiada ; i 5, gravat 
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Fets d iversos fan dels mapes d'aq uestes revistes un 
cos de material cartogràfic amb entitat p ròpia per a un 
estudi detallat . Primerament les revistes triades se . 
situen entre les revistes geogràfiq ues més eminents del 
segle XIX, una època d 'exploració i de viatges durant la 
qual aquestes revistes realitzaren la tasca valuosa de 
publicar els descobriments geogràfics recents en forma 
de mapa. En segon lloc, els mapes que apareixien fre
q üentement i regular, eren fets correntment << a partir de 
zero », ja que acompanyaven articles específics, essent 
llu rs dades més detallades i exactes que les de les tan uti
litzades làmines dels atlas contemporanis o de les sèries 
topogràfiques. A més, els mapes revelen una tendència 
genera l cap a la mecanitzac ió en el desenvolupament de 
tècniques en litografia, en substitució dels gravats sobre 
coure com a mètode d ' impress ió dominant (Fig. 1 ). 

La litografia, el més impo rtant dels mètodes nous 
de reproducció, va començar com un procés manual 
cap a l'any 1798 i va anar mecanitzant-se durant el curs 
de la centúria, alhora que tenia un paper central en el 
desenvolupament general de la impress ió en colo r. La 
tècnica emprada en els mapes impresos en relleu més 
escassos en les revistes va posar de mani fes t la mateixa 
tendència cap a la mecanització: es tractava, però, en 
general, de petites il·lustracions sense color impreses 
vo ra el text. El color addicio nal, a mà o imprès, apare
gué en els mapes gravats i litogràfiats de mit ja pàgina o 
plegats, i són aquests mapes els que tractarem aqu í. 

L'era dels mapes gravats i pintats a mà 
D urant la primera meitat del segle XIX, els mapes 

gravats eren els dominants a les revistes, tant per llur 
nombre com per llur estil característi c. Hi havia alguns 
mapes litogràfiats; generalment, però, imitaven exem
ples de gravats sobre coure en l'aparença i en les tècni 
ques d'execució (Figs. 2 i 3). 

D urant aquest període, els mapes a les revistes geo
gràfiq ues eren concebuts principalment com a imatges 
de lín ies negres, gravades delicadament i àdhuc elegant
ment, amb la reto lació i els símbols més grans realitzats 
a mà a la planxa base. N o és cap sorpresa que els rars 
mapes li togràfiats s'assembless in tant als seus equ iva
lents gravats, ja que en la litografia la tècnica predomi
nant era molt similar al gravat sobre coure, tant en el 
mètode com en l'aparença fin al. La semblança era 
encara més accentuada pel fe t que la majoria de litogràfs 
inic ialment havien treballat el coure i, naturalment, van 
continuar emprant el mateix estil. Hi havia alguns rat
llats mecànics en els models corogràfics imperants, i 
una certa afecció a pintar a mà, però ambdues coses són 
poc importants. El colo r a mà servia, sobretot, per 
accentuar símbols de punts i línies impreses, ben proba
blement perquè era més fàc il fer unes pinzellades sobre 
aq uestes marq ues que no do nar capes homogènies a 

sectors més extensos. Fins més o menys a mitjan segle, 
l'ús del co lor imprès era insigni ficant . El paper limitat 
del colo r a mà o imprès , en els mapes de les revistes de 
geografia de principis del segle XIX, va subsistir en con
trast amb la cartografi a general, on els símbols d 'àrees 
pintades apareixien en mapes geològics i estadísti cs 
variats des de finals del segle XV III. 

Fig. 2 : Fragment d'un mapa gravat, O uàlo, del Bul!ctm dc la Soocté dc Géogmplnt·, P:~rí~. 

1928. 

Adopció tardana de la impressió en color 
Durant la segona meitat del segle, els mapes li to

gràfi cs van substituir els gravats en les revistes de geo
grafia, i la impress ió en colo r va començar a assolir una 
importància majo r que la que havia tingut el colo r a mà 
(Fig. 4). T anmateix, com ja ha estat dit, els mapes de les 
revistes no van ésser els capd avanters de la impress ió de 
mapes en colo r. Ja el 1826, la li tografia en colo r hav ia 
estat ado ptada pel Militar-G eographisches Institut de 
Viena, i la producció dels cent dotze magnífi cs full s 
1:14.000 Umgebungen van Wien, impresos a partir de 
quatre planxes de color gravades sobre una planxa de 
base negra, va ésser començada el 1830. A mitj an segle, 
un nombre creixent de mapes geològics, topogràfi cs i 
altres eren impresos en colo r litogràfi cament, cosa que 
indica l'acabament de la fase experimental. Va ésser ll a
vors, cap al 1855, quan les primeres impressions en 



color van aparèixer per primera vegada als mapes li to
gràfiats de les revistes britàniques i alemanyes i, cap al 
1860, a les franceses. Malgrat tot, el color imprès no 
aconseguia ocupar totalment qualsevol de les tres revis
tes en les dècades posterio rs a l'adopció . 

El retard sembla haver derivat, almenys en part, de 
problemes tècn ics d 'execució i d' impressió, els quals 
van continuar restringin t el paper del colo r imprès en la 
litografia de mapes fins a la segona meitat de l segle. 
L'enregis trament de les planxes de colo r era una opera
ció manual acu rada en les primeres li tografies en colo r, 
i va ésser molt més decis iu en la reproducció de mapes 
que en el treball artístic. Quan el colo r va ésser imprès 
en els primers mapes li togràfiats encara escadussers, era 
emprat correntment per donar una tinta sobre una àrea, 
utilització per a la qual era requerida menys precisió 
que per als símbols lineals. N o va ésser una casualitat 
que el Mil itar-Geographisches Institut de Viena intro
duís els símbols d'àrea impresos en color als mapes li to 
gràfiats el 1826, però que no adoptés el mateix trata
ment per als símbols lineals fins al 1845. Més encara, 
quan el color va ésser emprat en la representació d 'àrees 
va seguir tenint desavantatges tècnics substancials. La 
imatge d 'una àrea era més fàci l de crear en litografia que 
en gravats sobre coure, però el ratllat mecànic o l'om
brejat a llapis a la superfície litogràfica per produir una 
tinta encara eren relativament costosos i necess itaven 
molt de temps. Una vegada fet això, la imatge tonal 
delicada pod ia no resistir els llargs processos d ' im
premta sovint requerits en la impressió cartogràfica. Els 
símbols corogràfics de colo r sòlid podien ésser creats 
d'una manera més senzilla pintant en àrees sobre la pedra. 

Aquest mètode proporcionava una imatge impresa 
duradora, però presentava el problema que les tintes 
d'impressió litogràfica amb base d 'o li , relativament 
opaq ues, tendien a enfosquir els detalls subj acents. 

Les dific ultats tècniques en la impressió litogràfi ca 
en color són ben il·lustrades per les crítiques contempo
rànies dels dos mapes geològics francesos publicats poc 
després del 1840. El 1844 va susci tar-se una controvèr-

Fig. 3 : Fn.gment d'un mapa litografiat, pintat a mà, del }ournal of th~ Royal Ct"ng raphical 
S<XlrtV. dd 1851 
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Fig. 4 : El co lor en els mapes litografiats a Ics rcvi!>tCs francesa, britànica i alemanya, respectiva
ment: I , blanc i negre; 2, co lor a mà; 3, colo r a mà i imprès; i 4. co lor imprès 

sia a l'entorn dels dos mapes, en entrar a l'arxiu dels 
Comptes Rendus de l' Académie des Sciences de França 
un article lloant D erénémesnil , de I' Imprimerie Royale, 
per la li tografia de les làmines de l'índex del nou mapa 
geològic de França en color, emprant un a planxa negra 
i vint-i-tres tintes llises dife rentes. V. Rau! in va 
escriure-hi llavors per reclamar el fet que era anterio r el 
seu mapa geològic de l'àrea de París, li tografi at en colo r 
el 1842 per Kaeppelin. Tècnicament i visual, el mapa de 
D erénémesnil , amb les seves vin t- i-tres planxes en 
color, pot haver estat superio r, però l'ús que Kaeppelin 
féu de només quatre impress ions per a produi r onze 
tintes era molt més efi cient, per bé que la sobreimpres
sió dels colo rs no fo u satisfactò ria del tot . Juies Despor
tes, un litògraf francès, va escriure per a donar suport a 
aquest darrer cartògraf i suggerí que es pod ia crear una 
imatge tonal més transparent ombrejant amb llapis o en 
mzt¡a-tinta litogràfica, cosa amb la qual podria 
sobreimprimir-se per a combinar els colors amb major 
facilitat. A mitjan segle, el reconeixement del valor 
potencial d 'aquestes tècniques tonals per a la impress ió 
en colo r de mapes havia estat clarament asso lit, encara 
que alguns problemes tècnics d 'execució i d' impress ió 
retardaren encara llur aplicació . 

Durant els anys 1860, es va produir l'avanç tecno
lògic que finalment va fe r pràctic l'ombrejat litogràfi c 
en llapis i el ratllat mecànic : la còpia. La còpia litogrà
fica eliminava l' inconvenient de treballar directament 
sobre la pedra (o sobre plaques de metall), emprant el 
desenvolupament de la còpia d 'una imatge imprimible 
per press ió des d' una altra superfície li togràfica. L'om
brejat a llapis pod ia ésser dibuixat ràpidament i correc-
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rament sobre un paper de còpia, amb molt de gra (ru
gós), produït comercialment, alhora que el gravat mecà
nic podia ésser copiat a partir de plaques mestres grava
des o litografiades. Aquestes còpies eren fetes en pedres 
planes polides, més fàcils d'imprimir que a partir de les 
pedres granuloses emprades per a l'ombrejat directe a 
llapis o les imatges finament indentades formades per 
gravat litogràfies directament ratllades. A més, la còpia 
de la planxa base proporcionava unes imatges guia acu
rades per a la producció de planxes en color. Aquestes 
aplicacions variades del sistema de còpia ofereixen l'ex
plicació més plausible a la progressió de la impressió en 
color d'àrees en els mapes de les revistes geogràfiques 
després del 1875. 

Litografia en color i aspecte dels mapes 
El model aviat establert amb l'associació del color 

imprès i els símbols corogràfics va persistir durant tota 
la segona meitat del segle en els mapes de les revistes. 
Aquesta associació representà un punt de partida dife
rent del de l'era del color a mà. El color a mà havia estat 
molt emprat per a destacar la llegibilitat dels símbols no 
areals, i, quan declinà, el color imprès va prendre 
aquesta funció, a més d'ésser emprat per a símbols 
d'àrea. La impressió en color també reduïa la importàn
cia dels símbols areals a la planxa base, correntment 
negra. Gairebé tots els mapes encara tenien alguns ele
ments areals impresos en negre, però aquests símbols 
anaven minvant en freqüència i en importància fins a 
emprar-se només en uns quants cims de muntanya 
(amb l'ombrejat a ratlles) o en petites taques que repre
sentaven aiguamolls. 

L'ús imitatiu inicial del color imprès 
Cap a l'últim quart del segle XIX, el color imprès va 

esdevenir viable tècnicament i econòmicament, i va 
augmentar en importància en els mapes de les revistes 
geogràfiques. Els cartògrafs, però, no adoptaren el 
color imprès amb la idea de canviar radicalment l'as
pecte dels mapes. Per bé que el color a mà tingué un ús 
relativament escàs en els mapes de les revistes de geo
grafia, òbviament fou el model l'aparença del qual el 
color imprès intentà d'imitar. 

Un bon exemple d'ús del color imprès per a copiar 
l'efecte del color a mà pot ésser trobat en la coloració 
ombrejada de les fronteres i de les línies de costa. Quan 
el color a mà era emprat en aquests símbols, el colorista 
correntment subratllava l'àrea amb una capa fosca vore
jada d'una capa més clara del mateix color, a vegades 
omplint tota l'àrea amb la tinta més clara, fins i tot. Des 
d'un punt de vista pràctic, la capa matisada era més fàcil 
d'aplicar que no un to llis perfecte o una capa d'ombra 
homogènia, i el subratllat més fosc del voltant dissimu
lava algunes discrepàncies entre la capa i la línia de fron-

tera 1mpresa. El subratllat més fosc també accentuava 
visualment la frontera, alhora que la capa de connexió 
més clara mantenia la totalitat de la intensitat del color 
del mapa tractat. Aquest mètode de coloració va ésser 
conscientment imitat en els mapes litogràfiats i en altres 
mapes de color impresos durant el segle XIX. Per exem
ple, un Diocesan Map of England del 1878, imprès en 
tres colors per W. & A. K. Johnston, fou elogiat per << ... 
el peculiar efecte d'homogeneïtat de capa que feia el rat
llat puntejat aplicat a l'aigua del voltant de la costa ... ». 

Durant el curs del segle, l'ombrejat a llapis, el ratllat 
mecànic i, finalment, les pinzellades foren sovint 
emprats per produir exactament aquest efecte en els 
mapes de les revistes geogràfiques (Fig. 5). Aquest 
exemple iJ.Iustra com l'aspecte d'una tècnica particular 
podia romandre per imitació molt temps després d 'ha
ver estat substituïda per d'altres tècniques. 

Els cartògrafs del segle XIX, de fet, veien el color 
imprès com una alternativa avantatjosa i sovint expres
saren llur inquietud per tal de fer un ús apropiat del 
color. August Petermann, el fundador i editor de la 
revista alemanya fins a la seva mort, el 1878, preferia el 
color a mà suau i transparent que no el color litogràfic 
imprès més aspre i opac. Abandonà virtualment el color 
imprès pel color a mà estergit en la revista alemanya 
durant els anys 1870; un canvi com aquest sembla més 
haver estat una conseqüència del seu gust estètic que 
una necessitat econòmica. Petermann no era l'únic 
d'aquesta opinió. Altres cartògrafs tenien fermes reser
ves sobre l'impacte del color imprès en l'efecte visual 
dels mapes litografiats. Tots acceptaven que el color 
havia d'ésser emprat de forma harmoniosa i restringida 
per a distingir i integrar elements del mapa més que per 
a crear una coberta de colors cridaners. D'altra banda, 
temien l'ús indiscriminat del color, com s'havia esde
vingut amb el costum de pintar de verd les terres baixes 
als mapes escolars, descrit per Anton Steinhauser el 
1858. Atès que els seus gustos cartogràfics havien estat 
formats durant l'era del color a mà, no sorprèn que els 
cartògrafs del segle XIX preferissin generalment els 
colors subtils de les capes d'aquarel ·la. Llur crítica als 
colors més forts venia d'un manca de comprensió del 
fet que l'aspecte canviant dels mapes de color durant el 
final del segle XIX era basat en l'evolució del color cap a 
un paper nou en el disseny dels mapes. Un cartògraf 
alemany d 'una generació posterior, Karl Wagner, 
intentà d'explicar l'aspecte nou només com a resultat de 
les modes canviants en la litografia artística. Max Eckert 
s'acosta probablement més a la realitat en explicar el 
gust en augment pel color en els mapes per la combina
ció de tres factors: les millores en les tècniques de la 
impressió en color, el reconeixement del paper del color 
en la llegibilitat fàcil del mapa, i, finalment, el canvi del 
gust artístic cap a l'ús de colors més vius. Particular-



ment quan els símbols de color començaren d'assolir un 
paper més important en la imatge del mapa, els colors 
havien d'esdevenir més vius per tal que aquells símbols 
romanguessin independents de la planxa negra de base. 

Independència per al color imprès 
El desenvolupament del color imprès cap a un 

paper nou i independent en la imatge del mapa pot ésser 
seguit sobre els mapes de les revistes de geografia. El 
color a mà havia romàs gairebé l'única forma d'afegir 
color als mapes de les revistes fins als anys 1860 i cal 
emfasitzar la seva naturalesa additiva. El mapa imprès 
en negre formava una imatge completa que el colorista 
il-luminava pinzellant lleugerament de color els símbols 
de punts, traçant els símbols de línies, o donant una 
capa en els marges de les superfícies limitades per fron
teres. L'única gran excepció era l'ús del color estergit 
sobre àrees a la revista alemanya durant els anys 1870 i 
1880; aquí els talls en l'estergit sortien de vegades de les 
línies impreses del marc (fig. 6). En la majoria dels 
casos, però, el color a mà era més una manera d'il·lumi
nar el mapa que un mètode autosuficient per a transme
tre informació . 

El color com a tècnica addicional persistí durant els 
anys 1880 en els mapes de revistes fins ben després de la 
introducció del color imprès. Al principi, hom veia i 
emprava el color imprès com un substitut barat del 
color a mà. La independència per al color imprès fou 
assolida finalment quan la imatge del mapa fou separada 
en colors de manera que la planxa base ja no podia 
romandre sola si hom hi treia els colors. Els mapes a 
totes tres revistes eren concebuts en color cap als anys 
1870 i 1880. En el nivell més senzill, un símbol d'un sol 
color (per exemple, una línia vermella per a la ruta d'un 
explorador) pot fer-se complicat (fig. 7). L'assignació 
de categories particulars d'informació del mapa a plan
xes de color estàndard (per exemple, negre per a la 

Fig. 5: Fragmtnt d 'un mapa litOgrafiat amb cinc planxes de color, del Petermanns Geogra
phzsche Mittàlungen. del 1897 

cartografia 19 

informació bàsica i per a la retolació, blau per a la 
hidrografia i marró per al terreny) reflecteix perfecta
ment el desenvolupament d'una convenció cartogràfica 
general. Els símbols d'àrea elaborats també eren dibui
xats en color. El pas dels símbols en color d'ésser un 
afegit a esdevenir independents representà l'assumpció 
per part del color imprès d'un paper nou en el disseny 
de mapes. 

Aquesta nova visió del color no és coherent amb 
cap de les dues categories d'impressió en color habitual
ment identificades en la literatura de la fi del segle XIX 

sobre la impressió. El més senzill dels dos mètodes, 
anomenat treball en negre i colors o farben-ton-druck, 

! 
r 

Fig. 6 : Mapa litogralia t amb (O iorat: IU a ma cs tt·rgiJa Jcl P t•tt·rm d !IIIS ()t"ugr.¡piJHdJt· Mlf lt' t 

lungen. del 1873 

suposava preparar una imatge lineal completa i autosu
ficient a la qual hom afegia planxes de color en un o dos 
tons. El segon mètode, més complet, conegut com a 
cromolitografia o farben-kombinationsdruck, consistia 
a dividir la imatge en plaqxes de color separades abans 
de la impressió. Georg Fritz, autor del text alemany 
Handbuch der Lithographie und des Steindruckes 
(1901 ), assignà la cartografia i altres treballs comercials 
al primer mètode, del qual diu que la imatge base era 
totalment sense color i el color afegit hi era transparent 
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(lazurfarben) o en unitats adjacents discretes (kompac
ten farben). Sembla que en la transició del color afegit 
al color independent, els mapes de les revistes de geo
grafia desenvolupaven un ús del color intermedi entre 
tots dos mètodes estàndards. La cromolitografia artís
tica diferia de la litografia de mapes en el fet que el seu 
objectiu era la separació física d'un original en els seus 
colors i tons components, seguida de llur reintegració 
subsegüent en facsímils litogràfics acolorits. Aquest 
mètode no fou emprat en cartografia fins a la reproduc
ció fotomecànica en color de mapes amb relleu ombre
jat durant el segle xx. Malgrat tot, la planxa base negra 
dels mapes de les darreres revistes ja no era completa 
per ella mateixa i eren usats independentment diferents 
colors per pintar diverses categories d'informació del 
mapa. 

El color imprès i el tema del mapa 
L'associació dels tipus d'informació dels mapes 

amb colors diferents significà que el color imprès havia 
assolit un paper nou en la transmissió cartogràfica 
d'idees durant l'últim quart de segle. Les relacions 
implicades en l'ús canviant del color imprès poden ésser 
classificades d 'una manera més completa examinant dos 
aspectes del tema tractat en el mapa: la representació del 
relleu i els mapes generals, enfront dels temàtics. 

El símbol del relleu apareix molt freqüentment en 
els mapes de les revistes de geografia; la seva forma 
experimentà un gran canvi durant el segle XIX. Els fets 
claus en la història de la representació del relleu durant 
aquest període són l'adopció sistemàtica de l'ombrejat a 
ratlles, el desenvolupament de les corbes de nivell, 
l'aplicació de diverses teories sobre les tintes de fons i 
l'increment de l'ombrejat del relleu. Tots aquests mèto
des de representació, separadament i en diverses combi
nacions, foren emprats en els mapes de les revistes de 
geografia. 

L'ombrejat a base de ratlles tingué una importància 
capital en els mapes de les revistes durant tot el segle. 
Per bé que el ratllat declinà un xic en freqüència, només 
a la revista alemanya un altre mètode (l'ombrejat a lla
pis) assolí el predomini després del 1880. Les formes de 
representació del relleu eren certament influïdes pel fet 
que la majoria dels mapes mostraven àrees exòtiques, la 
informació topogràfica sobre les quals era limitada. 
Mentre que una làmina topogràfica a gran escala d'un 
país europeu podia emprar les corbes de nivell, un mapa 
de revista, d'escala menor i d'una part explorada recent
ment d'Àfrica, havia de descriure el relleu de forma més 
genèrica amb ombres ratllades o a llapis . 

Acceptant les restriccions del tipus de mapa, l'es
cala i la base de dades limitada per a la selecció dels sím
bols, és significatiu que les ombres ratllades, les corbes 
de nivell i les línies de forma, símbols del relleu en els 

Fig. 7: h agmcnt d 'un mapa litografiat amb planxes dc dos colo rs dc:.· l Bulletm dt• la Société 
de Géographie, del 188 1 

quals els elements lineals són emprats per representar 
una superfície, fossin impresos en color molt rarament. 
Foren els símbols que cobreixen una àrea (a més dels 
que impliquen àrea) d'ombrejat a llapis i tintes de fons 
els que aparegueren amb més força en color. La persis
tència major de l'ombrejat ratllat a la revista francesa, la 
que emprava menys el color, prosseguí. L'aplicació del 
color imprès en la reproducció de la imatge corogràfica 
en la representació del relleu demostra un lligam directe 
entre la nova tecnologia de reproducció i la recerca de 
noves solucions al problema etern de representar amb 
eficàcia la superfície de la terra. 

Un canvi més general en el caràcter dels mapes de 
les revistes -general en comptes de temàtic- durant el 
segle XIX, pot ésser també relacionat amb les tècniques 
canviants de reproducció de mapes litografiats. El pre
domini de mapes de contingut general durant la major 
part del segle reflecteix la funció principal de les revistes 
d'il ·lustrar els descobriments geogràfics i les rutes dels 
exploradors. El percentatge inferior però creixent de 
mapes temàtics és un reflex de l'especialització temàtica 
de la geografia en el desenvolupament d'estudis inten
sius dels fenòmens naturals i humans. Aquesta línia, 
evidentment, ha continuat al llarg del segle xx. Més 
d'un escriptor sobre la història de la cartografia recent 
ha relacionat l'increment de mapes temàtics amb l'arri
bada de la impressió en color. Heinz Bosse, per exem
ple, ha remarcat el significat del desenvolupament de 
tècniques per a l'execució i impressió de símbols d'àrea 
en color a la litografia de mapes del segle XIX. 

És possible observar aquest canvi en l'ús del color 
en els mapes generals i temàtics de les revistes de geo
grafia. A la revista alemanya, on l'ús del color és impor
tant des de la sortida i durant els primers vint-i-cinc 
anys de la seva publicació (1855-1880), hi ha més mapes 
de contingut general sense color que acolorits. A. la 



revista britànica, on el percentatge de mapes litografiats 
sense color és més alt, és encara marcada una diferència 
similar. Ací els mapes sense color que dominaven la 
revista al principi, i que declinaren, però, després del 
1855, són molt més freqüentment de contingut general. 
Aquesta distinció persistí durant els darrers anys del 
segle. L'associació més forta entre la tècnica de color i 
el tema del mapa és a la revista francesa. Quan el color 
imprès va esdevenir per primer cop important, cap als 
anys 1870, el seu ús era més o menys dividit entre 
mapes temàtics i mapes generals . Això no obstant, en 
els darrers quinze anys del segle, mentre que el color 
imprès en els mapes litografiats de la revista francesa 
declinaven marcadament (ben probablement com a res
posta a la competència de part de la impressió en foto
gravat), el color imprès continuà essent emprat en la 
majoria de mapes temàtics. 

Per això, hom no pot separar la consideració del 
contingut canviant dels mapes litografiats, de la consi
deració de les orientacions de les tècniques de repro
ducció de mapes. L'adveniment de tècniques noves per 
a la simbolització d'àrees i impressió en color ha tingut 
un paper significatiu en els tipus de símbols particulars, 
per exemple la representació del relleu, així com en el 
desenvolupament de nous tipus de mapes més especia
litzats. En ambdós casos, l'aplicació de tècniques gràfi
ques innovadores ha capacitat el cartògraf per a aug
mentar la quantitat i diversitat d'informació descrita en 
el mapa i mostrar aquesta informació amb un efecte 
visual més gran. 

Conclusions 
L'examen dels mapes de revistes geogràfiques mos

tra que la primera meitat del segle XIX fou un període 
relativament estable durant el qual els mapes (sobretot 
els gravats en coure i imitacions) mostraven una varietat 
de símbols d'àrea limitada que correntment eren execu
tats a mà sobre la planxa base. Els mapes d'aquest temps 
són principalment de contingut general, a més d'ésser 
relativament uniformes d'aspecte. En contrast, el tercer 
quart de segle s'erigí com a període de canvi -quan el 
color a mà començà a cedir davant el color imprès i 
quan guanyà una nova independència en la comunica
ció del contingut del mapa. Els cartògrafs que adopta
ren el color imprès no cercaven revolucionar l'aspecte 
dels mapes. És evident, tant pel primer ús additiu del 
color imprès en els mapes de revistes, com pels seus 
escrits, que inicialment veien el color imprès solament 
com un substitut pobre del color a mà. Malgrat aquesta 
actitud conservadora, evolucionaren cap a una aproxi
mació que integrava el color en el disseny del mapa que, 
en combinació amb noves tècniques de simbolització 
corogràfica, afegí una dimensió nova al vocabulari grà
fic del mapa. 
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El caràcter dels mapes de les revistes generalment 
fou estabilitzat durant el darrer quart del segle, amb 
l'establiment d'un equilibri nou entre tècnica, aspecte i 
contingut. Aquest balanç particular no seria permanent 
pels ajustaments posteriors que acompanyaren la meca
nització continuada dels processos gràfics durant el 
segle xx. En acabar, però, el segle XIX, el pas definitiu 
del color manual al color imprès havia estat fet i havia 
tingut efectes immediats i duradors sobre el caràcter 
dels mapes. 

La revolució del color en la reproducció de mapes 
del segle XIX, com és reflectit en els mapes de les revistes 
de geografia, altera profundament l'aproximació del 
cartògraf al color de dues maneres que han persistit fins 
avui. La primera és que la decisió d'emprar el color 
imprès és més relacionada amb capacitats econòmiques 
que tècniques. La segona, que quan hom fa l'elecció 
d'emprar el color, el cartògraf concep la imatge del 
mapa en color des del començament. El procés de dis
seny ha estat ajudat per tècniques fotomecàniques i de 
provatura de colors millorades, que ara permeten una 
experimentació considerable amb combinacions de 
color i tramats abans de la impressió final. El color s'ha 
desenvolupat clarament com a forma independent d'ex
pressió cartogràfica, encara que sigui sovint emprat per 
l'impacte visual sobre el mapa per a ésser plenament 
comprès. La darrera realització ha menat a la fase final 
de la revolució del color, l'intent de comprendre la res
posta psicofísica al color per tal que el cartògraf pugui 
manejar aquesta eina gràfica versàtil per a obtenir uns 
efectes millors. 

Karen S. Pearson 
[trad. Assumpta Lleonart] 

(Aquest article fou publicat per primera v egada en anglès a la revista 
Imago Mundi , volum 32, any /980.) 
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UN NOU PAISATGE URBÀ: 
LA CASA BLOC 

L'edifici de la Casa Bloc, projectat pel GATEPAC 
l'any 1933 i acabat el 1936, s'insereix plenament en el 
co rrent arquitectònic europeu denominat racionalisme. 
En aquest projecte és posat de manifest el grau elevat 
d'interrelacions que havien estat establertes entre grups 
d'arqu itectes espanyols i el moviment internacional q~e 
va posar els fQ naments de l'arquitectura moderna. 

El GATEPAC (Grup d'Arquitectes i Tècnics 
Espanyols per al Progrés de l'Arquitectura Contempo
rània) representava en aquells moments l'avantguarda 
espanyola més connectada amb moviments paral-lels de 
la res ta d 'Europa. La coincidència de plantejaments a 
nivel l teòric, la necessitat de conèixer i de coimectar 
amb l'avantguarda europea, el fet de poder obrir camí 
per al desenvolupament posterior de la nostra arquitec
tura van ésser les causes d 'aquesta unió. 

La nova arquitectura representà una ruptura amb 
els corrents anterio rs, i es va basar tant en la instrumen
talització dels avanços tècnics com en la creació d'un 
llenguatge nou emparentat directament amb els movi
ments art ís ti cs capdavanters de l'art modern: cubisme, 
neoplasticisme, futuri sme etc. A tot això cal afegir una 
caracterís tica innovadora fonamental en el racionalisme 
que ha explicitat molts cops aquest co rrent, la idea de 
crear amb l'aj ut de l'arquitectura i de l'urbanisme un 
marc més adaptat a una societat que ha evolucionat, de 
manera que l'arquitectura ella mateixa pugui esdevenir-ne 
un complement. 

El racionalisme, com tots els corrents d'abast 
ampli , presenta unes característiques variables a cada 
país i a cada creador, malgrat que totes les obres pos
seeixen uns trets comuns. 

La coincidència de mètodes i d ' intencions entre els 
avantguardistes arquitectònics dels diversos estats 
d 'Europa va fe r-se patent en fundar- se el 1928 el CIR
PAC (C omitè Internacional per a la Resolució dels 
Problemes de l'Arquitectura Contemporània), del qual 
el GA TEPAC fo u el representant per a Espanya i per a 
Iberoamèrica. 

Els CIAM (Congressos Internacionals d ' Arquitec
tura Moderna) foren una conseqüència del CIRPAC, 
per tal d 'encoratjar l'es tudi dels problemes plantejats 
d'una manera conjunta i ampliar-ne així l' interès. 

Tot això constituí una plataforma d'intercanvis i de 
coneixements que permeté al GATEPAC la seva parti
cipació activa en la formulació de l'arquitectura moderna. 

El GA TEPAC no fo u un moviment formulista 
que intentés acordar la plàstica rutinària de la nostra 
àrquitectura amb els models nous estesos per E uropa, 
sinó que, ben al contrari, formulà una renovació com
pleta de les idees de soca- rel, així com la variació del 
criteri adoptat entre tots per a enfocar els problemes 
arquitectònics. 

D'altra banda, en analitzar els problemes de l'ar
quitectura del segle xx, tot i concretar-nos en la Casa 
Bloc, no podem oblidar ni desvincular aquestes valora
cions d'una continuïtat històrica, de vegades difícil de 
precisar, però sempre manifesta ben clarament. 

Els dos focus de cultura a Espanya, Barcelona i 
Madrid, presentaven ja abans de la formació del 
GATEPAC símptomes de la proximitat del corrent de 
renovació arquitectònica. A Barcelona, per exemple, 
algunes figures evolucionaren des del noucentisme cap a 
unes realitzacions ja emparentades amb els· gèrmens del 
racionalisme del GATCPAC (Grup d ' Arquitectes i 
Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Con
temporània). Fou aquest organisme el que congrià tots 
aquests impulsos en una obra madura i d'una capacitat 
crítica notable. 

El plantejament de l'obra de la Casa Bloc 
L'encàrrec per part del Comissariat de la Casa 

Obrera de la Generalitat de Catalunya per a realitzar 
dos-cents habitatges mínims, oferí al G A TCP AC 
l'opor.tunitat de construir el gran conjunt de la Casa 
Bloc, experimentant així una tipologia nova d'habitatge 
emparentada directament amb les propostes de Le Cor
busier i amb els estudis sobre habitatge fets als CIAM. 
El GATCPAC, però, no es dedicà solament a aprofun
dir i matisar els temes plantejats en abstracte als CIAM, 
sinó que realitzi un prototipus d'unitat residencial 
totalment adaptada tant a les característiques climàti
ques mediterrànies com als trets de l'urbanisme racio
nalista que poden reconèixer-se a la Carta d'Atenes. 

L'obra de la Casa Bloc presenta una riquesa de 
plantejaments i d'encerts en les solucions que han d'es-



tudiar-se a tots els nivells. Des de la coherència entre la 
tipologia residencial i la morfologia urbana, pel caràcter 
de l'edifici com a pro totipus per al Pla Macià que pos
seïa la Casa Bloc, fin s al fet d'ésser la culminació d'una 
sèrie d 'es tudis sobre les unitats residencials realitzades 
pel GA TEPAC en el seu breu període de treball, tals 
com la remodelació d' una illa de cases de l'Eixample, o 
els estudis -en relació es treta amb Le Corbusier- d'ha
bitatge mínim de gran densitat per a immigrants, com 
els edificats al passeig de Torras i Bages, previs a la Casa 
Bloc, seguint les orientacions de la «Caseta i l'hortet» de 
Francesc Macià. 

Els arquitectes responsables de l'edifici de la Casa 
Bloc fo ren Josep Lluís Sert, Josep Torres Clavé i Joan 
Ba'ptista Subirana, tots ells membres del GA TCPAC. 

L'emplaçament de la Casa Bloc a Sant Andreu de 
Palomar no fou casual. Una primera raó resta ben clara 
quan els membres del GATCPAC escriviren en el 
número 11 de la seva revista AC: «En cuanto a la situa
ción, se ha partida del principio de que es indispensable 
que los barrios de v iv iendas obreras estén situados en 
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zonas urbanizadas, lo mas próximo posible de las líneas 
de comunicación. De otra manera, en terrenos vírgenes 
situados lejos de la ciudad y de los centros de producción, 
presentan el inconveniente de que las ma/as comunica
ciones hacen practicamente inhabitables para los traba
jadores estas v iv iendas. » La proximitat a la plaça d'Or
fila garantia en aquest cas tots els serveis. 

D'altra banda, Sant Andreu era un barri preferent
ment obrer. Lligat a això, cal esmentar que al barri tenia 
una gran força l'Esquerra Republicana de Catalunya, 
partit governant en aquells moments, entre una pobla
ció majoritàriament obrera. A més, cal afegir una palesa 
predilecció del president Macià per Josep Dencàs i 
Puigdollers, diputat per ERC el 1932 i secretari del Par
lament de Catalunya, que, tot i ésser andreuenc d'adop
ció, convertí el barri en objecte de les seves preferències. 

Influí també el fet que el barri de Sant Andreu era 
en expansió, i que el passeig de Torras i Bages s'obria 
llavors com a eixample del barri, ço que li donava una 
gran idoneïtat com a emplaçament. 

Tots aquests motius i d'altres d'importància menor 

Maqueta dc la Casa Bloc presentada amb mo tiu del concurs per a la seva construcc ió 
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feren que la Casa Bloc fos construïda en aquest barri i 
no en un altre tant o més industrialitzat dels que hi 
havia a Barcelona en aquells moments. 

Les característiques del projecte 
Les relacions existents entre la morfologia urbana, 

com a estudi de la forma de la ciutat, i la tipologia edi
ficatòria, com a estudi del tipus de construcció, són evi
dents, ja que ambdues disciplines estudien de forma 
complementària un tot que abraça dos ordres de fets, 
d'altra banda ben homogenis. Quan hom analitza, per 
tant, la proposta tipològica de la Casa Bloc pot observar 
immediatament les influències en la morfologia urbana 
que en resulten. No hi ha tan sols la proposta d'un edifici 
aïllat sinó que hom proposà alhora un paisatge urbà nou. 

La tipologia de la Casa Bloc no sorgí com un fet 
aïllat i inconnex sinó que és inscrita plenament en el 
moviment internacional que en els congressos del 
CIAM dels anys 1928 i 1930 es plantejà una definició i 
una racionalització de l'habitatge mínim. En el conjunt 
dels 210 habitatges inclosos en el programa del Patronat 
de la Casa Obrera hom afegí diversos serveis comuns, 
com biblioteca, sala de reunions, jardí d'infància, 
biblioteca infantil, cinema, jocs i espais per a cooperati
ves i obradors. 

Els habitatges de la Casa Bloc foren construïts com 
a allotjament mínim estàndard per a famílies obreres, 
d'acord amb les directrius marcades pels CIAM: la 
mínima superfície possible per a desenvolupar les fun
cions vitals amb les millors condicions biològiques 
d'insolació i de ventilació, amb les obres realitzades 
amb els mètodes constructius més moderns per tal d'as
solir un abaratiment dels costos i el manteniment d'un 
nivell de qualitat acceptable. 

Per a acomplir aquestes condicions, el GA TCPAC 
projectà un conjunt d'edificis de set pisos articulats en 
forma d'essa, de manera que totes les dependències dels 
habitatges tinguessin una insolació favorable; per 
aquesta raó fou desenvolupat un habitatge estàndard 
tipus dúplex que presenta major superfície de façana a la 
part anterior (orientada a migdia) que un habitatge con
vencional d'una sola planta, i que permet una zonifica
ció de funcions perfecta. 

Els habitatges consten de sala d'estar-menjador, 
cuina, vestíbul i terrassa a la planta inferior, i de tres 
dormitoris a la planta superior. Aquesta distribució 
permet l'addició d'un dormitori suplementari de l'habi
tatge veí, ja que s'encaixen els uns amb els altres. Totes 
dues plantes són lligades per una escala d'un tram amb 
corba que arrenca de la sala d'estar i arriba al distribuï
dor situat entre els dormitoris. La distribució dels habi
tatges respon a la zonificació de funcions i als postulats 
higiènics característics del racionalisme i aprofita total
ment l'espai reduït disponible per a cada casa. 

~
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Propostes de reordenació d'una illa de cases de l'Eixemplc dc Barcelona fetes pel GATCPAC, 
d'on soní l'estructura de la Casa Bloc. 

L'accés als habitatges era fet a través d'un passadís 
que va per la banda de darrera de les plantes inferiors, 
on hi ha la porta d'entrada. Hi ha així quatre passadis
sos, situats en pisos alterns, lluny dels serveis domèstics 
(cuina i bany), i constitueixen l'element de lligam entre 
blocs, tant en sentit formal com funcional, prenent el 
caràcter de veritables carrers interiors, semblants als que 
preveié el 1832 Charles Fourier per a la primera planta 
del seu falansteri':· i que més tard fou formalitzat també 
per Le Corbusier en les seves unités d'habitation. Els 
passadissos dels cossos diferents de l'edifici tenen con-



tinuïtat i són units a les escales situades a les intersec
cions dels blocs . La disposició dels edificis, a més, 
forma dues places obertes als carrers de Torras i Bages 
i de Lanzarote, com a patis interiors; aquestes places 
són comunicades per la planta baixa de l'edifici central, 
que resta elevat sobre pilons. 

Els equipaments comunitaris són situats a la planta 
baixa que, donada l'estructura de l'edifici, permet una 
gran elasticitat quant a la compartimentació de l'espai; 
aquests equipaments contribueixen així a oferir a les 
places interiors el caracter urbà que els permet d'actuar 
d 'elements integrants del conjunt. L'edifici assoleix així 
el caràcter d'una cèl·lula, d'una unitat en la morfologia 
urbana, tot constituint un organisme habitable que pot 
ésser recorregut en tots els seus elements funcionals : 
carrer, plaça, accessos verticals i passadissos . Aquests 
elements són concebuts en una relació perfecta respecte 
a la privacitat individual: el carrer, com a element de 
relació a nivell urbà; les places, com a element d'inte
gració entre la ciutat i la unitat residencial, lligades al 
carrer i al s accessos i equipaments de la unitat residen
cial a través dels passadissos; els passadissos, que repre
senten el nucli de relació dels habitatges, com a espai 
privat de l' individu. 

L'estructura de l'edifici és tota d'acer laminat; amb 
aquest material foren separades les dues funcions que fa 
la paret: suportar, funció que fa aquí l'estructura 
metàl ·lica, i aïllar, funció aquí exclusiva que permeté 
tractar la paret de manera totalment diferent emprant 
materials aïllants, tot assolint un gruix i un pes mínims. 
A la fi , en resultà una càrrega a suportar molt menor, 
amb un estalvi de cimentació gens negligible. Aquesta 
estructura permeté una màxima llibertat a les plantes 
baixes per a la instaHació dels serveis col·lectius com 
clubs o cafès que podrien organitzar-se un cop els habi
tatges ocupats i feta la cooperativa amb tots els veïns. 
No fou instaHada cap escola ja que la Casa Bloc era 
situada davant per davant de l'escola municipal << Ignasi 
Iglés ies». 

En alguns blocs hom deixà totalment lliures els 
peus drets de la planta baixa per tal de permetre-hi el 
pas per sota i obtenir uns espais amb horitzó obert. Així 
aquestes construccions estaven d'acord amb la fórmula 
aprovada contemporàniament al rv congrés del CIR
PAC: pas lliure de peatons en totes direccions i canalit
zació de la circulació de vehicles de forma independent. 
H avien estat projectats habitatges coHectius per a asso
lir un aprofitament màxim del terreny, ja que el passeig 

Notes 

* El falansteri era un edifici comunitari d 'habitatges per a un s 2.000 habi 
tants projectat per C harles Fourier que ha estat co nsiderat co m a precu rso r de 
les tipologies racionali stes. 

** En un principi no s'havia pensat en la necessitat d'una escola per als nens 
de la Casa Bloc, ja que l'edi fici era situat davant del grup escolar • Ignasi 
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de Torras i Bages d'un costat, i el gran espai lliure pro
jectat, de l'altre, permetien l'edificació en altura sense 
entrebancs. Aquesta era, a més, una solució urbana que 
possibilitava la instaHació dels serveis descrits i que no 
poden ésser obviats quan hom arriba a unes determina
des densitats. En el projecte de la Casa Bloc la densitat 
prevista era de 1.140 habitants per hectàrea. 

La realitat de l'obra 
Fins ací hom ha realitzat només un estudi de les 

característiques principals del projecte, però, per circums
tàncies diverses, la realitat ha estat tota una altra cosa. 

L'edifici presenta variacions d'importància en certs 
sectors a causa, sobretot, del diferent tipus de gent que 
l'habita. En general, hom podria dir que les ales més 
ben conservades són les del carrer de Lanzarote, els 
habitatges de la policia nacional, on fins i tot les escales 
són cuidades i pintades, i les del carrer de la Residència, 
és a dir, la residència per a vídues i orfes de l'exèrcit, 
que és a cura d'unes monges. 

L'estructura general resta quasi igual que el projec
te, malgrat el cos d'habitatges de la policia incorporat 
els anys 1940-1945, i que tanca la greca originària. Les 
façanes són bastant envellides i no presenten ja la regu
laritat prevista ja que la majoria d 'estadants han tancat 
les terrasses de la banda exterior i de formes ben diver
ses. Això, però, no desvirtua tant l'edifici com el fet que 
hom hagi gairebé inutilitzat els dos patis interiors. El 
pati que donava al passeig de Torras i Bages és ocupat 
del tot per un picador dels cavalls de la policia, cosa que 
el tanca del tot a l'accés al públic. L'altre pati, que mira 
al carrer de Lanzarote, és ocupat en gran part per una 
escola':. ,:., que ha aixecat un mur per a tancar les seves 
instaHacions, i resta enclaustrat per una fàbrica. 

Les modificacions internes de les ales diferents 
només són notables a la part de la residència pel que fa 
a l'estructura de dúplèx. En aquesta residència de 
vídues i orfes, el que eren tres pisos de dúplex han estat 
transformats en quatre plantes. A baix de tot, és a dir, 
als locals que en principi eren destinats a serveis, hi ha 
els menjadors i serveis comunitaris per a les vídues . El 
primer pis ha estat dividit en dos, el de sota és destinat 
a les vídues malaltes com a infermeria, el de dalt és ocu
pat per les vídues que sense estar malaltes necessiten 
algunes atencions; cal tenir en compte que la major part 
de persones que hi habiten hi anaren en acabar la guerra 
i que en l'actualitat la població és força envellida. La 
segona i la tercera plantes han conservat l'estructura de 

lglésies• , que teni a capac itat per a 300 nens i nenes. Amb el canvi social que 
suposà l'ocupac ió de la casa després del 1939, la ideo logia i la ll engua de les 
famíli es nouvingudes no s'acordà a la tradició de pedagogia activa d'aquell a 
escola i fou creat , així, el 1944 un no u grup escolar, el • Codolà i G ualdo .. , en 
el pati que dóna al carrer de Lanzarote. 
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Planu axonomètrica d'un habit:uge dúplex dc la Casa Bloc 

dúplex i són destinades a les persones que es valen per 
elles mateixes que ocupen els habitatges, tot i que utilit
zin també els serveis comunitaris. Malgrat l'escassa uti
lització d'aquests dúplexs com a habitatges, ja que hom 
no empra ni la cuina ni el safareig, llur estructura no 
s'ha modificat i ha estat fins i tot modernitzada tot i 
ésser relativament inútil. 

La resta d'estadants de les altres ales de l'edifici han 
maldat per modernitzar llurs habitatges, la majoria dels 
quals són força ben arranjats en contrast amb l'exterior 
del bloc. Les modificacions més corrents que han estat 
fetes a aquestes cases són: enderrocament de la paret 
que separava el bany del safareig, fent un sol bany més 
gran; renovar els armaris de la cuina; col·locació d'una 
porta entre el rebedor i el menjador, que no era al pro
jecte original; tapament del buit de l'escala per a 
emprar-lo com a rebost; tapament de la terrassa, que 
era oberta, suprimint el desnivell que tenia respecte al 
menjador; i, finalment, una minoria han canviat també 
el mosaic. 

Els estadants de la Casa Bloc 
Com que el projecte no fou completament acabat 

guan esclatà la guerra, hom pot entendre les modifica
cions en l'estructura de l'edifici; també hi ha hagut can
vis, però, pel que fa als seus usuaris . 

És molt significatiu que un habitatge obrer pel!s,at, 
projectat i realitzat amb una visió totalment social hagi 
estat destinat finalment a membres d'organismes esta
tals. L'any 1939, el problema de l'habitatge obrer con
tinuava essent real i greu, però és evident que va ésser 
fàcilment oblidat. 

Prop de les dues terceres parts dels habitants de la 
Casa Bloc procedeixen de fora de Catalunya, una mica 
més d'una cinquena part són catalans, i només un 14% 
són originàriament andreuencs. Els pocs andreuencs i 
catalans que s'hi troben són concentrats bàsicament a 
les ales que donen als carrers de Torras i Bages i de 
Valentí Iglésies. Lògicament, els habitants que proce
deixen de la resta de l'estat espanyol són ubicats majo
ritàriament als habitatges dels carrers de l'Almirall 
Pròixida i de Lanzarote. 

Molt poques famílies hi són des d'abans del 1939, 
ja que representen el 2,1 % de la població total. L'època 
més forta d'arribada foren els anys 1939-1950, durant 
els quals s'hi aposentaren prop de les dues terceres parts 
de les famílies que hi viuen actualment. Durant les 
dècades posteriors, del 1950 al 1960 i del 1960 al 1970, 
hom observa una minva notòria en les arribades, que 
tornen a assolir un increment sensible els anys 1970-1980. 
A partir del 1980 ençà s'ha mantingut la tònica dels 
anys 1970. 

És força arriscat d'interpretar aquestes oscil·lacions 
observades en els anys d'ocupació d'habitatges del 1939 
ençà, però tres fets semblen clarament remarcables. 
Fins a l'any 1960, l'escassetat era la norma de vida de la 
ciutat de Barcelona per a les famílies que venien de la 
resta de l'estat; el problema de l'habitatge era un pro
blema agut. No és gens estrany, doncs, que fos habitual 
de cercar ajuts de tipus polític per a accedir a aquests i 
a d'altres habitatges, tal i com han manifestat alguns 
estadants. El segon fet és que a partir dels anys 1960 
s'inicià l'època del creixement, i amb el desenvolupa
ment dels nous Planes Nacionales de la Vivienda l'ac
cés, en propietat o lloguer, a un habitatge nou fou molt 
més fàcil. Finalment, a partir del 1975, en canvi, la 
situació econòmica tornà a flaquejar i tenir un dúplex 
barat a la Casa Bloc va a tornar a ésser considerat com 
una bona oportunitat. 

En un principi, la idea que la casa fos traspassada 
en herència semblava vigent, però, en l'actualitat, són 
molt pocs els estadants que hi han accedit per herència 
o per subrogació. 

La majoria dels habitants actuals de la Casa Bloc 
són d'edat avançada, amb un 32% de la població que 
compta amb més de 65 anys. La població més vella és 
situada principalment a les ales dels carrers de l'Almirall 
Pròixida i de Torras i Bages, mentre que al carrer de 
Lanzarote, on hi habiten les famílies de la policia, hi ha 
la població més jove. Aquest envelliment tan sensible 



demostra un a renovació escassa de la poblac ió des dels 
primers anys de l'ocupació dels habitatges. 

El ventall de profess ions dels habitants de la Casa 
Bloc és molt ampl i, per bé que, d' acord amb l'envelli
ment esmentat, la majoria ja no són actius, sinó jubilats. 
Els administratius, els tècnics i les professions liberals 
tenen un pes superio r als obrers, a qui , en principi , 
anava destinat el conjunt. Això, sense comptar les per
sones que pertanyen o havien pertangut als organismes 
oficials. Aquesta composició profess ional cal entendre
la d'acord amb les circumstàncies ja comentades poste
rio rs al 1939, que suposaren un tall profund respecte a 
la ideologia que hav ia inspirat el projecte. 

D 'altra banda, són molt pocs els veïns que diuen 
no trobar-s'hi bé i que voldrien marxar. La majoria han 
fet millo res a casa seva i s'hi troben a gust ; cal assenya
lar, però, que essent la majoria d 'ells jubilats no tenen 
tampoc prou d iners per a pagar un altre lloguer en un 
altre lloc, i que no es troben en condicions de comprar 
un pis . Els habitatges de la C asa Bloc, a més, tenen uns 
avantatges que són rarament tinguts en compte en les 
noves construccions, com ara l'aprofitament màxim de 
les hores de llum, ja que totes les cambres són exteriors 
i no hi ha celoberts. 

U na de les situac ions que pot ésser simptomàtica 
de com no s'ha· seguit l' ideari del projecte d 'aquests 
habitatges és la inexistència d 'una junta de veïns o d'al
gun tipus d 'encontrades periòdiques entre ells. La vida 
social i les interrelacions no funcionen, en part, cal dir-ho, 
perquè tota idea de diferenciar l'espai en funció 
d'aquestes relacions socials va ésser tallada de soca-reL 
Si la vida social dintre de l'edifici, doncs, no funciona, 
hom no ha d 'esperar que les relacions amb les associa
cions del barri siguin més fluid es . És curiós de consta
tar, però, que malgrat aquesta desconnexió amb el 
barri, la majo ria d'estadants de la Casa Bloc es troben 
interessats en la << recuperació histò rica del barri de Sant 
Andreu». Ben probablement aquest interès sorgeix de 
l'activa presència dels habitants de l'edifici en la majoria 
d 'actes populars del barri. 

Quant a la possible recuperació de l'estructura 
pro jectada de la Casa Bloc, cal distingir el que fa al con
jun t del que fa als habitatges. Respecte al conjunt de 
l'edifici, per al 70% dels es tadants seria plaent de tornar 
a l'estructura primitiva creada pel GATCPAC el1932 ; 
aquest desig és notori, sobretot, per a la recuperació 
dels patis i per a la instal·lació d 'ascensors, que no hi 
han · arribat a ésser mai. L'expressió, però, d 'aquest 
desig és acompanyada de ben poques esperances d'asso
lir- lo . 

Pel que fa a les millores en l'habitatge quasi tots els 
estadants ja se l'han arranj at a llur gust. El major incon
venient que troben a llurs dúplexs són les escales d'ac- . 
cés a les habitacions, ja que la proporció de persones de 
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Vista del pro jecte de façana dc la Casa Bloc al passe ig dc Torras i Bav,cs 

més de 65 anys ongma dificultats de desplaçament ; 
alguns estadants, fins i tot, han hagut d'instaHar sofàs
llits al menjador per dormir-hi . 

Les condicions generals per a una rehabilitació no 
són gens clares. Si la millora en ambdós nivells, d'habi ~ 
tatge i de bloc, comportés la compra del pis, la majoria 
hi estaria d 'acord , tot i que molts tenen dificultats eco
nòmiques per les baixes pensions que perceben. Les 
reticències són més clares quan hom pensa en un aug
ment del lloguer, ja que tots els lloguers no són iguals, 
i hom considera més rendable la compra del pis en 
bones condicions. 

Unes conclusions 
Ha res tat clara la voluntat dels veïns que la Casa 

Bloc torni una mica als seus trets originaris, que la 
<< qualitat de vid a» torni a fer-se palesa en el que volia 
ésser un model d 'habitatge per a obrers; la manera 
com aquests mateixos veïn s haurien d'articular-se en 
aquest procés no res ta clara ni per a ells mateixos. Per 
part de les institucions, com la G eneralitat, la Diputa
ció o l'Ajuntament, existeix també un desig de recu
peració en el mateix sentit, sense que sigui clar tam 
poc el procediment. 

Per a recuperar els patis caldria, en primer lloc, cer
car una nova localització al picador dels cavalls de la 
policia, cosa que equival al trasllat de la caserna i dels 
habitatges de tots els seus funcionaris i llurs famílies . En 
segon lloc, caldria traslladar també l'escola de l'altre 
pati perquè no es perdessin unes places escolars. Són 
passes complicades de fer, per a les quals no n'hi ha 
prou amb la voluntat de fer-les, sinó que volen un cert 
temps de realització. 

Els habitatges de la Casà Bloc, a més, no són sols 
per a dormir-hi, sinó per a viure-hi, i la vida necessita 
uns mínims de qualitat. En aquest sentit, la dimensió 
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urbana de l'edifici resta evident. Cal imaginar l'edifici 
integrat dins el Pla Macià, tot manifestant així la preo
cupació dels autors del projecte, per als quals la relació 
forma-funció era fonamental en la composició general 
de l'edifici . Hom no podrà apreciar mai en la Casa Bloc 
la transposició mecànica d'uns principis teòrics, sinó 
més aviat un ús lliure dels elements amb què comptava 
l'experiència dels projectistes, profundament arrelats 
als corrents culturals i artístics contemporanis. 

Totes les funcions que hi ha implícites en l'edifici 
es manifesten de manera subtil, i es fan visibles des de 
l'exterior. El conjunt de circulacions, nuclis d'escala i 
passadissos és manifest a les façanes per un tractament 
característic que expressa la continuïtat d'aquests ele
ments. Els accessos a la Casa Bloc tenen una riquesa i 
uns continguts de difícil expressió en la planta. La il·lu
minació a contrallum de les escales, separades de les 
parets de l'edifici, i l'ambient que es genera als passadis
sos quan el sol els iJ.lumina, són valors inexplicables 
quan hom pretén d 'entendre l'edifici analitzant-lo 
només a partir de la relació entre forma i funció. Justa
ment són aquests indrets els pensats per a la vida de 
relació dels veïns. La Casa Bloc, ultra unes preocupa
cions genuïnament racionalistes, té una riquesa especial 
que supera de llarg les limitacions de les primeres obres 
del racionalisme. 

Els mètodes constructius i els materials encaixen 
amb la concepció general de l'edifici ; l'estructura 
metàl·lica revestida de formigó és manifesta en tota la 
casa i permet que tots els elements, com murs, forjats o 
escales, expressin llur funció i siguin resolts amb un 
nombre limitat de tipus, cosa que permeté la prefabrica
ció de tots els elements que el desenvolupament indus
trial contemporani permetia de realitzar. 

Els passadissos, unitats de relació entre blocs, on 

Cronologia 
1932 20· VI - Creació del Comissariat de la Casa Obrera. 

22· VI - La Generalitat de Catalunya compra els terrenys del passeig de 
Toms i Bages. 

9- VIII - El president Francesc Macià posa la primera pedra de l'habitatge de 
mostra. 
El GATCPAC projecu la Casa Bloc i la Gmeralitat li 'n fa l'encàrrec. 

1933 12- 111 - El President Macià inaugura l'habitatge de mostra i posa la primera 
pedra de la Casa Bloc. 

26-V - Creació de l'Institut contra l'Atur Forçós. 
28- VIII - Autorització de la Generalitat a l'Institut contra l'Atur Forçós per 

a realitzar la construcció de la Casa Bloc. 
2- IX - Publicació al Butlletí Oficial de la Generalitat del concurs d'obres 
per a la construcció de la Casa Bloc. 

16-XII - Qualificació de"'"' barata per a la Casa Bloc. 
1934 6-VIII - Segona convocatòria del concurs d'obres. 

11 -VIII - Adjudicació de les obres a les dues companyies o cooperatives de 
construcció El Nivell i La Constructiva. 

1939 Decomissació de la Casa Bloc a la Generalitat de Catalunya. Alguns habitatges 
són ocupats sense contracte. 

1940 Primers inquilins amb contracte de la Diputació de Barcelona. 
1941 Creació deia residència de vídues i orfes de l'exèrcit a l'ala sud deia Casa Bloc. 
1943 Connrucció del bloc d•habitatges de la policia tancant la greca originària. 
1944 Inauguració del grup escolar •Codolà i Gualdo• el mes de febrer. 

els veïns troben un lloc de relació, són pensats de tal 
manera que el fet d'ésser un bloc compacte no esdevin
gui carregós per a la psicologia dels seus estadants. Els 
nuclis d'accés vertical són un exemple del sistema cons
tructiu general; les escales amb graons a les cames 
metàl·liques són una solució que ja havia estat aplicada 
al dispensari antituberculós de Barcelona, també obra 
del GATCPAC, que resulta molt més lleugera per al 
pes conjunt de l'escala. Les rajoles que revestien els 
pilars, gairebé inexistents, i el sòcol alt, eren pensades per 
a ésser coJ.locades de tal manera que assolissin una estètica 
visual marcada. Van ésser tinguts en compte els indrets 
de més utilitat per a posar-hi els materials més resis
tents. Malgrat l'estat descurat actual, l'encert d'aquesta 
tria de materials és encara palesament demostrat. 

Tot i que els estadants desconeixen la majoria 
d 'aquests detalls, aprecien clarament aquesta qualitat 
ambiental, tan notable en relació amb l'espai escàs de 
què hom disposava; l'aprofitament de l'espai és perfec
te. Bona part d'aquest encert deriva del fet que el 
GATCPAC mai no féu una arquitectura mimètica de 
patrons estrangers, sinó que procurà enllaçar amb les 
tradicions del país, tot emprant tecnologies habituals en 
la construcció barcelonina de l'època. 

En vista d'aquests fets, i considerant la trajectòria 
urbanística de la ciutat de Barcelona, caldria reprendre 
un replantejament del paisatge urbà seguint aquest tes
timoni de tota una manera d'entendre la política de 
l'habitatge ai servei dels ciutadans. Cal recuperar la 
Casa Bloc i tota la seva filosofia, un aspecte oblidat del 
patrimoni cultural català. 

Per saber-ne més 

Núria Postico i Soler 

i Rosa M• Murtra i BeUpuig 

«Quaderns d'Arquitectura i d'Urbanisme» (1972), Col·legi d'Ar
quitectes, Barcelona, n. 0 90. 

GATEPAC, (1975). Documentos de Actividad Contempordnea. A . 
C., Ed. Gustavo Gili, Barcelona. 

«2 C. Construcción de la ciudad.• Col·legi d'Arquitectes, Barce
lona, n.0 15 i 16. 
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LA GEOGRAFIA HISTÒRICA 
ANGLOSAXONA 

Introducció 
Parlar de geografia històrica com a 

branca de la geografia dins l'àmbit espa
nyol pot semblar, com a mínim, exage
rat, ja que, malgrat l'ex istència de no 
pocs treballs sobre geografies del passat 
o sobre processos geogràfics, molt pocs 
de llurs autors es definiren com a practi
cants de la geografia histò rica, cosa que 
impossibilita la seva institucionalitza
ció .1 Com a exemple d'això, hom pot 
assenyalar que només una facultat de lle
tres a Espanya, la de la Universi tat d 'Al
cala de H enares, té una assignatura de 
geohistòria en el seu pla d'estudis .2 

Aquest fet no ha d'estranyar ningú, 
atesa la influència constant de la geogra
fia francesa en la història contemporània 
de la geografia espanyola, i la marginació 
que la geografia històrica ha tingut en 
aquell país. Malgrat els forts lligams exis
tents a la universitat francesa entre la 
geografia i la història, només un sol grup, 
creat per Roger Dion, és susceptible 
d 'ésser considerat dintre aquesta espe
cialitat.3 

Contràriament, a la Gran Bretanya, 
als Estats U nits i al Canadà hom compta, 
a més de precedents importants, amb una 
producció bibliogràfica considerable 
des dels anys vint d'aquest segle, i amb 
personalitats que íntegrament o parcial 

Notes 

1. A la fi de la redacció d'aquest article aparegué 
un número monogràfic d"'Estudios Geogníficos", 
dirigit per Joaq uín Bosque Mau rel, dedicat íntegra
ment a aquest tema, la introducció del qual va, en 
bona part, en la mateixa línia que el present estudi . 

2. Autor anònim : Asignaturas de Geografia en los 
Planes de Estudio de las Facultades de Filosofia y 
Letras y de Geografia e Historia de España a "Bole
tín de la A. G. E.", núm. 9; abri l de 1983; pp. 4-5. 

3. DE PLANHOL, 1972a i 1972b. Sobre la situació 
de la geografia histò rica francesa i sobre Roger Dion 
hom pot veure també: CLOUT, 1977; BAKER, 1980; i 
CLAVAL, 1984. 
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s'han dedicat a aques ta subd isc ip lina i 
que, alhora, han t ingut una repercuss ió 
en l'evolució general de la geografia. 

D'altra banda, l'aparició freqüe nt d'es
tats de la qües tió i de comentaris biblio
gràfics estrangers en la prod ucció anglo
saxona recent mostra la importància que 
aquesta especialitat adquireix arreu : 
Israel, Africa, Austràlia, Nova Zeland a o 
el Japó.' i França ni Alemanya no res
ten endarrerits, amb in tents en el p rimer 
estat de recuperació de les arrels histori
cistes que dominaren sa trad ició geogrà
fica, alhora que és formulada un a geogra
fia histò rica renovellada. 5 

L'objecte d 'aquest art icle és de donar a 
conèixer aquesta trad ició, ignorada en la 
nostra tradició geogràfica, to t fent un 
repàs breu de la trajectòria de la geografia 
històrica anglosaxona, des tacant- h i els 
seus punts de defin ició principals, i fe nt 
referència a la permeab il ita t i a les res is
tències d'aquesta especialitat als avanços 
generals de la geografia. L'àmbi t general 
de l'estudi abraça des dels anys vint, quan 
a la Gran Bretanya fou forma litzada l'es
pecialitat, fins a l'apar ició dels co rrents 
teorètics i crítics i humanístics més 
actuals. Avui la geografia històrica anglo
saxona apareix potent i renovada, essent 
alguns dels seus especialistes capdavan
ters dels nous corrents que s'obren pas 
amb força din tre el con junt d isciplinari. 

Clifford Darby i la 
formació de la geografia històrica 
com a subdisciplina 

Derek Gregory, en el seu art icle sob re 
la geografia històrica al Dictionary of 
Human Geography (GREGORY, 198 1 a, 
pp. 146- 147), assenyala qu e l'època de la 
postguerra, entre els anys 1945 i 1965, 
fou marcada per la infl uència dels tre
balls de H.C.Darby a la Gran Bretanya, i 
de A.H .Clark a ord-amèrica, així com 
per l'empirisme com a forma predomi
nant de treball. El primer d'aques ts 
autors ha d'ésser considerat cent ral, tant 
per a la institucionalitzac ió de la disc ip li
na, com per a l'afermament de la perspec
tiva metodològica apuntada. Ambdós 
fets, però, han d'ésser posats en el context 
d'una època anterior, durant el desenvo-

Notes 

4. Revisions recents en publicacions anglosaxo
nes sobre la geografia hi tò rica d 'aquests països són: 
per a Israe l a s~ N-AK II· H, 198 1; per a À f r ica del Sud, 
CRUSH i Roc1 R,O,, 1983; per a Australia i ova 

lupament de la reacció contra l'ambien
tali sme a la Gran Bretanya, sob retot 
durant els anys 1920 a 1930. Als Estats 
U nits, en canvi, la fo rmulació d 'una geo
grafia cultural, aquests mateixos anys, 
per pa rt de Cari O . Sauer, frenà de 
moment la creació d 'un camp específic 
per a la geografia histò rica, la qu al no 
sorgí fi ns els an ys 1940, sempre molt 
co nn ectada a l'escola de Berkeley, creada 
per Sa uer. 

Recentment, C lifford D arby, en un 
article on revisa la trajectò ria de la geo
grafia histò rica al seu país (D ARBY, 1983), 
cita per caracteritzar el qu e ell anomena 
una new Geography6 l' impacte que tin
gué la traducció a l'anglès, el 1925 , de 
l'ob ra de Lucien Febvre (FEBVRE, 1922), 
els contactes amb geògrafs fra ncesos i, de 
manera general, el retrobament amb la 
t rad ició regio nalista. En aquest ambient, 
segons D arby, pot ésser situat el sorgi
ment de la geografi a histò rica com a dis
cipl ina autoconscient, puix que asso lí 
una defini ció acotada del seu camp d 'es
tud i, dife rent de les que fins llavors havien 
estat fetes, alho ra que assum í unes habi
tuds metodo lògiques que donaren cohe
sió a una producció empírica creixent. 

G uy Ro binso n i John Patten (1980) 
han reivi ndicat per a Edmund W . G il
bert, col·lega de D arby, la redefini ció del 
co ncepte de geografi a histò rica. Gilbert , 
en un article titul at justament What is 
H istorical Geography?, em fas itzà el con
cepte de regió com a punt de parti da per a 
qualsevol defini ció de la subdisciplina; 

Zelanda, POW ELL, 198 1; i per al j apó, SENUA, 1982. 

S. Sob re Alemanya hom po t consultar D~ N I·CKE, 
198 1; sob re França, BonR i CI OUT, cdrs. , 1977. Per 

sego ns ell , la geografia histò rica era la 
geografi a d 'una regió tal com era en un 
període passat, o bé, la reconstrucció 
d ' una geografi a regional del passat (G IL
BERT, 1932; ps. 129 i 132). Aqu est enfo
cament regional s'allun yà dels prece
dents que estudi aven la influència dels 
facto rs geogràfi cs sobre la hi stò ri a, 
exemplificats a la G ran Bretanya en el 
treball de G .A.Smith , H istorical Geo
graphy of H oly Land (1894), i als Estats 
Units pels d ' A .C.Sem ple,American H is
tory and his Geographic Conditions 
(1903), i d ' A.P.Brigham, Geographical 
Influences in American H istory (1903). 
G ilbert substitueix l'ambientalisme per 
la descripció coro lògica en di fe renciar-se 
d 'altres aprox imacions a les qu als hom 
hav ia aplicat el nom de geografia histò ri 
ca: la histò ria dels descobriments geo
gràfi cs i de les ex plo racio ns, la histò ria de 
la geografia com a ciència i l'estudi dels 
canvis en les fronteres po lítiqu es. 

L'obra culmin ant d 'aqu est procés de 
redefinició fo u A n H istorical Geography 
o f En gland before A. D. 1800, obra col·lec
ti va dels geògrafs britànics, publicada el 
1936 i di rigida per D arby, en la qu al par
ti cipà també G ilbert . Al marge de la 
vàlua emp írica i de l'esfo rç de síntes i que 
suposa aqu esta o bra, cal ressaltar-ne 
du es característiqu es qu e perm eten de 
quali ficar aquesta primera geografi a his
tò ri ca de voluntàriament ahistò ri ca, mal
grat la paradoxa aparent, ja que són 
negli gits en l'estud i els processos. Una 
primera carac terís ti ca és la voluntat 
d 'allun yar-se de la hi stò ri a com a disci
plina, en un esfo rç de di fe renciació no ta
ble; la sego na, i com a res ultant de l'ante
ri o r, és l'adopció d 'un a metodo logia 
expl ícita, la de les cross-sections o tall s 
crono lògics ho ritzontals. 

D arby, en la introducció a l'obra, 
carac teritzà l'estudi de geografi es del 
passat com una líni a de treball qu e empra 
dades que són histò riques amb un a apro
ximació , però, geogràfica . La voluntat 
d ' incloure la geografia histò rica din s la 
geografi a fo u una constant en D arby, 
repetint la mateixa frase tex tual en un 
articl e de 1953 i en un altre de 1962, citant 
a Alfred H ettner com l'o ri entado r d ' una 

a ap rofundi r en el retrobament dc la tradic ió his tori
cista c[Ci .AVAI., 1984 . 

6. DAKilY, 1983, p . 422. L'ex pressió 11ew Geo-



concepció estrictament geogràfica; l'úni
ca diferència amb el conjunt de la d isci 
plina és que el seu treball és rea li tzat en 
un temps passat. La necessitat d' una d is
tinció explícita entre histò ria i geografia 
fo u un dels temes més t ractats en un altre 
treball del 1962 dedicat al p roblema de la 
descripció geogràfica, molt citat per la 
seva importància metodològica. 7 

H om pot dir, doncs, que l'afirmació 
continuada com a geogràfica de la geo
grafi a histò rica, des de la perspectiva dc 
Darby i, en conjunt, de la primera esco la 
anglesa, ha d 'ésser inscrita en l'esforç de 
di fe renciació de la geografia respecte de 
les ciències nomotètiques (per sa pers
pectiva corològica o regional), però 
també respecte de la histò ria, tal com 
establí Hettner en negar la possibil itat 
d 'una geografia histò rica (CAPEL, 198 1 ). 

Si hom tractava, doncs,com apuntà 
Gilbert, de reconstru ir la geografia d'una 
regió en un temps històric determinat, el 
que hom pretenia era de fer com una 
fo tografia, una descripció instantània. El 
mètode de la cross-section era, des 
d 'aquest punt de vista, el més adequat, ja 
que és marcadament estàtic i només 
empra la histò ria o bé com a fo nt, o bé per 
explicar un resultat geogràfic determi
nat. D 'altra banda, la succes ió de tall s 
cronològics diferents en una mateixa 
regió permetia la comparació de moments 
diferents, tot situant en la his tòria les 
permanències principals del paisatge . 

El problema de l'evolució i del canvi 
restà, doncs, momentàniament re legat 
com a poc significatiu durant els primers 
anys de la geografia històrica com a sub
disciplina . En treballs posteriors de 
re fl exió sobre aquests temes, C li ffo rd 
D arby, malgrat el seu interès constant a 
d iferenciar geografia i història, tingué ja 
present la dimensió crono lògica i l'estudi 
evo lutiu . Fonamentalment, però, la 
preocupació per ampliar els hori tzons 
amb un a aproximació més genètica 
durant els anys d 'ent reguerres fou 
degud a a geògrafs estato- unidencs , entre 
els quals cal destacar, per la influènci a 
que exerciren sobre l'esco la anglesa, 
D erwent Whittlesey i Jan O . Broek . 
Aquests, ben al contrari qu e ll urs co l·le-

Notes 

graphy que emp ra C lifford Darby és referida a la 
mateixa geografia que H alfo rd J. Mack inder pu bli cà 
amb aquest nom l'any 1886. Ell co nsidera, qu e la 
idea que implicava aquesta deno min ació no co mençà 

gues britànics, no tenien gens de vo lu ntat 
d 'especificac ió d ' una geografia histò rica, 
puix que ells només volien parlar d' una 
geografia cultural en el mateix sentit que 
l'havia practicada Cari O . Sauer. 

D . Whittlesey fou qui encun yà l'ex
press ió sequent occupance, el 1929, per 
tal de designar un model d'evo lució his
tò rica de les cultures en una mateixa 
regió. E ll entenia la geografia com l'es
tudi d' una "succesió d 'estadis de l'ocu
pació hum ana es tablint la genètica de 
cada estadi en termes del seu predeces
sor" (WHITILES EY, 1929, p. 162). Cada 
estadi d'ocupació representa unes carac
terístiques paisatgís tiques, algun es de les 
quals influencien de fo rma determ inant 

l'ocupació següent, i això de fo rma suc
cessiva. En la seva conceptualització cita 
com a font d 'i nspiració les teo ri es de la 
successió botànica i el cicle d 'erosió. 
Segons Marwin W. Mikesell , en un art i
cle de 1976, aquesta concepció tingué 
vigència entre els anys t renta i els anys 
cinquanta, to t posant l'èmfasi en el fe t 
que en l'analogia ent re el cicle d 'e rosió 
davisià i la sequent occupance de Whittle
sey fo u reemplaçada la perspectiva 
ambientalista per la historicista. D erek 
G regory, en el seu llibre del1981, el con
sidera com un precedent dels treballs J e 
Jan Broek, alhora que afirma que mai no 
tin gué una projecció pràct ica . C liffo rd 
D arby, finalment, en un simpos i d 'his tò
ri a del 1962, l' insc riu com un mètode que 
estudia el passat en el present i l'empa
renta amb el méthode rég ressiv e de Marc 

de plas mar-sc plenament fin s després del 19 18. 
7. Darby en aquest article pro posa dues fo rmes 

de diferenciació entre la part històrica i la geogràfi ca 
d 'un treba ll. La primera consisteix en la utilit zac ió dc 
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Bloch i la retrospective allusion d ' A.G. 
O gilvie, ja que com ells tracta de veure la 
influència de paisatges passats en la con
figuració geogràfica posteri or. 

A dife rència de la in fluència limitada 
de la conceptualització de Whittlesey, 
l'es tudi monogràfi c de Jan O. Broek, 
The Santa Clara Valley, California del 
1932, repercutí de fo rm a impo rtant en 
l'adopció d'una perspectiva evolutiva en 
el conjun t de la geografia hi stò rica i en la 
pròpia construcció conceptual de C lif
ford D arby. En la introducció d 'una 
obra del1 973 que vol mostrar els avanços 
produïts des de la capdava ntera geografi a 
his tò rica d 'A nglaterra publ icada el1936, 
D arby cita el treball de Broek com un 
exemple de so lució del problema de l'es
taticisme de les cross-sections i explica 
com el pla de l'obra que presenta hi està 
di rec tament inspirat. 

Broek combinà qu atre talls cronolò
gics on eren descrits els paisatges dife
rents segons les· carac teríst iques histò ri 
ques de les civilitzacio ns que els hab ita
ven, amb tres estudis sobre l'evo lució 
dels t rets sòcio-econòmics i llur plas ma
ció en el paisatge entre tall i tall. Aquests 
estudis dinàmics que Broek realitzà entre 
les cross-sections respectives fo ren deno
minats per D arby v ertical themes, to t 
oposant-los a la descripció horitzo ntal 
tradicional. E ll mateix els hav ia emprat, 
sense els talls horitzontals complementa
ris, en el seu articl e sobre el canviant pai
satge anglès, del 1951. D arby en féu una 
valoració metodològica o n, to t i conside
rar positi va la perspecti va dinàmica q ue 
introduïen, manifes tava dos pro blemes 
grans en emprar els vertical th emes sense 
complement horitzontal: el primer, era 
una pèrdu a de la vis ió global, o, si hom 
vol, regional o sintètica; el segon era la 
dificultat de discernir entre histò ri a eco
nòmica i geografia hi stò rica en un a o rga
nització de tipus temàti c. Justament el 
que D arby valo rava més en el treball de 
Broek, en la seva combinació, era que, 
d 'una banda, permetia l'aprox imació 
dinàmica tot superant l'estaticisme de les 
cross-sections; de l'altra, però, l'esquema 
abans presentat (enfocament co rològic i 
d iferenciac ió entre geografia i hi stò ri a) 

no tes a peu de pàgin a per a la info rm ació est ricta
ment histò rica ; la segona en l' ús del temps present 
per a la descripció geogràfica i del passat per a Ics des
cripcions his tòriques. 
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permetia una lectura completament plau
sible. L'aproximació geogràfica i regio
nal era preservada en supeditar les des
cripcions d'orientació temàtica "menys 
geogràfiques" a les instantànies paisat
gístiques horitzontals, de factura regional i 
sinrètica, que, de fet, en el treball de Broek, 
apareixien com a conclusions de cada 
capítol d'orientació temàtica i històrica. 8 

En els anys cinquanta, i fruir de la 
interpretació i assimilació dels treballs de 
J. Broek, aparegué una definició doble de 
la subdisciplina. A l'objecte primitiu de 
reconstruir geografies del passat li fou 
sumar l'objectiu de l'estudi del canvi 
geogràfic al llarg de la història. Així fou 
reconegut per Darby en citar les influèn
cies de jan O.M. Broek i de Cari O . Sa uer 
en aquesta perspectiva, i així restà esta
blert en els treballs de definició poste
riors i fins avui.9 La comparació de dos 
manuals, el de W.G. West, del1938, apa
regut en els primers moments de la disci
plina, i el deJ .B. Mirchell, del1954, mos
tra també la incorporació del tema del 
canvi a les perspectives de la geografia 
històrica. 

Cal encendre, però, que la por a una 
perspectiva més obertament històrica i la 
defensa d'uns límits geogràfics estrictes 
per a la geografia històrica poden expli
car per què encara a començaments dels 
anys seranra molts de geògrafs britànics 
valoraven pobrament els resultats obtin
guts per la geografia històrica enrorn al 
problema del canvi, com assenyalà 
Prince el1969 i el1971; o que aquest pro
blema del canvi fos oblidat tradicional
mene, cosa que explicava la seva reclama
ció per part dels historiadors econòmics 
o dels antropòlegs econòmics i socials, 
com assenyalà Baker el1972. Menrre a la 
Gran Bretanya la geografia històrica era 
formalitzada, als Estats Units, malgrat 
les connexions metodològiques evi
denrs, Cari O. Sauer, amb perspectives 
més obertes, edificava la seva geografia 
cultural, la qual traspuà més tard una 
bona part dels seus conceptes cap a la 
geografia històrica. 

Notes 

8. L'organització dels capítols del llibre de Jan 
Broek pot ajudar a entendre aquestes considera
Clons: 

Cap. 4. The primitive landscape. 
Cap. S. The Spanish-Mexican period: the social

economic determinants. 
ap. 6. The landscape in Spanish-Mexican times. 

Cari O. Sauer i la geografia històrica 
Molt poques vegades Cari Sa uer parlà 

d'una geografia històrica com a subdisci
plina; no hi ha dubte, però, que una de les 
interpretacions principals que hom por 
fer de la seva geografia cultural va clara
ment en el mateix senrit. D 'altra banda, 
Sauer té una reflexió teòrica important 
sobre aquest rema en un article del1941, 
menrre que la recerca recenr deM. Wi
lliams en el seu arxiu privar l'ha fer apa
rèixer com " la nina dels meus ulls". A 
més, alguns dels treballs de major reper
cussió enrre els geògrafs històrics prove
nen de l'escola de geografia cultural que 
ell creà, com són els ja citats de J. Broek o 
els de C. Glacken, per exemple. Final
mene encara, el principal exponent de la 
geografia històrica institucionalitzada 
als Estats Units enrre els anys 1950 i 
1970, Andrew Hill Clark, passà una 
etapa de formació al costat de Sauer i 
sempre ha estat considerat molt influït 
per l'escola de Berkeley, quan no se l'ha 
inclòs dins aquesta. 10 

Dos treballs sobretot, The Morpho
logy of Landscape, del 1925, i Foreword 
ro Historical Geography, del1941, mos
tren bé com encenia Sauer la geografia 
històrica. Malgrat els setze anys que 

Cap. 7. The early American period: the social
economic determinants. 

Cap. 8. The landscape in the early American 
period. 

Cap. 9. The recent American period: The social
econpmic determinants. 

separen ambdós treballs i que tracten 
temes diferents, la coherència de les for
mulacions enrre l'un i l'altre són molt 
notables. 

A The Morphology of Landscape Sauer 
apunta les bases d'una geografia cultural 
volunràriamenr allunyada de la tradició 
ambienralista nord-americana que dirigí 
tota la seva obra posterior. Aquí poden 
ésser ressaltats tres pums bàsics: la con
cepció de la geografia com una fenome
nologia del paisatge; 11 tam bé la concep
ció de la geografia com una ciència de 
processos; i el paper atorgar a la geografia 
en la construcció d'una ciència de l'home 
unificada. 

Recenrmenr, Mireia Beli! i Isabel Clos, 
en un article del1983, han posat de mani
fest la concepció fenomenològica de la 
geografia saueriana. Efectivament, la 
seva The Morphology of Landscape 
comença amb l'afirmació que tora cièn
cia por ésser vista com una fenomenolo
gia, tot valorant la concepció cienrífica 
com un procés organitzat d'adquisició 
del coneixement, enfronr del significat 
restringit d'un cos unificat de lleis físi
ques . No resta reduïda a una afirmació 
anriposirivisra en l'àmbit general de les 
ciències, sinó que inrerioritza la perspec-

Cap. I O. The present landscape. 
9. El 1953 Darby incorporà la visió dinàmica al 

patrimoni de la geografia històrica, citant fonamen
talment Jan Broek; el 1962, cita Sauer com a intro
ductor del tema del geographical change i inclou la 
definició del canvi geogràfic al llarg dels temps. 
C lark fou el primer que donà dins la geografia histò-



tiva fenomenològica en establir que la 
geografia no pot ésser res més que "una 
fenomenologia del paisatge" que consi
dera l'home com a expressió integral de 
l'escena i el situa en ei centre de la reflexió 
geogràfica. La valoració de la tradició 
corològica i la concepció de la realitat 
com un tot que no pot ésser expressat per 
una consideració separada de les parts 
són corol ·laris coherents amb la proposi
ció inicial. 

Paisatge és per a Sauer ei concepte que 
designa l'associació peculiar dels fets 
estudiats, i, en aquest sentit, és un resul 
tat de processos diversos. Fa una distin
ció fonamental entre paisatge natural, 
fruit d'un procés d ' interacció d'elements 
físics (geològics, climàtics etc.) abans de 
la introducció de l'activitat humana, i 
paisatge cultural, fruit del treball de 
l'home i en evolució en relació amb la 
successió de cultures diferents sobre el 
territori. D'aquesta manera, la geografia 
és basada en la realitat de la unió dels ele
ments físics i humans del paisatge. Ni 
aquests elements ni llur classificació 
anterior poden ésser entesos com a inde
pendems ni separables formalment en 
l'anàlisi geogràfica, ja que són els com
plexos culturals els que actuen de motor 
configurador d'uns paisatges que són en 
evolució constant. L'home és al centre de 
qualsevol reflexió geogràfica i, en aquest 
sentit, l'àrea física és una suma de tots els 
recursos naturals de què l'home disposa 
en una àrea i són les característiques cul
turals les que orienten llur ús. A la plana 
325 Sa uer diu explícitament: les qualitats 
físiques d'un paisatge són aquelles que 
tenen valor d'hàbitat present o potencial; 
i conclou: entenem la cultura com una 
expressió geogràfica composta de formes 
que són part de la fenomenologia geo
gràfica. Des d'aquest punt de vista no hi 
ha lloc per a un dualisme del paisatge. 

Les conclusions de The M orphology o f 
Landscape són un al ·legat contra el racio
nalisme, segons ell molt poc útil al 
mètode morfològic i a l'estudi dels pai
satges culturals . En tot l'article, Sauer es 

Notes 

rica (el 1954) la definició explícita sobre el canvi geo
gràfic al ll arg del temps. 

10. U na breu ressenya biogràfi ca aparei x a H ARRIS, 
1976. Meinig, en la seva ressenya del 1978, to t i 
admetent les influències de Sauer no l' inclogué en 
l'escola de Berkeley. En canvi , ni McMani s ni Spen
cer, en llurs articles del 1976, no destaquen gran s 

mou dins d'una concepció de la geografia 
com a disciplina individualitzada i amb 
molt poques referències a d'altres cièn
cies. En acabar l'article, però, Sauer 
trenca tímidament, però estratègica
ment, aquesta tendència; així, en una 
nota a peu de pàgina a la darrera paraula 
del text apareix, de fet, ei que pot ésser 
considerat com a punt darrer de les seves 
conclusions. En ella és apuntada l'opinió 
que posteriorment i repetida defensarà 
de manera més oberta: ei trencament de 
les barreres entre les ciències socials i 
l'esterilitat dels prejudicis disciplinaris. 

La col·laboració amb antropòlegs en ei 
seu treball de camp i l'admiració que sen
tia per l'antropologia cultural del 
moment han d'ésser considerades com la 
clau de volta de la seva concepció oberta 
de la ciència humana. La definició d'an
tropologia de Clark Wissler del 1924 i el 
seu comentari constitueixen la nota de 
peu de pàgina esmentada; la dita defini
ció fa referència a les relacions entre 
l'home i la natura, i Sauer la trobà perfec-

tament adequada per a la geografia. Les 
darreres paraules del seu article són que 
l'antropologia social i la geografia "po
den representar la primera d'una sèrie de 
fusions en una gran ciència de l'home". 
Aquesta no podia ésser més que una 
ciència retrospectiva, tal com seguida
ment és analitzat. 

A l'article Foreword to Historical 
Geography, Sauer reflexiona sobre la 

diferències entre l'escola de Berkeley i la geografia 
histò rica de Clark. Finalment, Baker, en un article 
del 1977, assenyalà que les diferències entre les esco
les de Berkeley i de Madison eren com a mínim tan 
marcades com les seves similituds. 

Il . El mot fenomeno logia és entès aqu í com una 
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geografia històrica, per bé que sovint fa 
referència al conjunt de la geografia, tot 
defensant, com a conclusió implícita, la 
geografia històrica com a única geografia 
possible. De fet, en comparar aquest arti
cle amb The Morphology of Landscape, 
hom pot veure una concreció dels punts 
abans destacats: l'aproximació fenome
nològica, la ciència de processos i la cons
trucció d'una ciència humana unificada. 

La naturalesa històrica de la cultura és 
a la base de la seva concepció fenomeno
lògica. En primer lloc, rebutjant el racio
nalisme del segle XVIII i l'ambientalisme 
del segle XIX, afirma que el medi ambient 
és un concepte d'apreciació cultural, que 
ell mateix és un valor en història cultural. 
El pas següent és la definició de la tasca 
del geògraf en estudiar les relacions entre 
l'home i el seu medi, entenent la geogra
fia històrica com una part de la història 
de la cultura. Així, la precaució prelimi
nar i l'habilitat necessària de l'investiga
dor enfrontat a un complex cultural és 
"veure ei territori amb els ulls dels seus 
ocupants, des de l punt de vista de llurs 
necessitats i capacitats . Aquesta és la 
tasca més difícil en tota geografia huma
na: avaluar posició i emplaçament, no 
des dei punt de vista d'un americà educat 
d'avui, sinó posant-se en la posició d'un 
membre del grup cultural que s'està estu
diant" (p. 362). Aquesta assumpció dels 
valors culturals situats un temps i un 
espai precisos, davant esquemes concep
tuals rígids com l'ambientalista, és d'un 
interés especial puix que connecta amb el 
concepte de geosophy de John Kirtland 
Wright, en el seu article del1947, i amb 
ell, amb una de les tradicions de major 
significació entre eis corrents crítics i 
humanístics actuals, de David Lowenthal 
o d'Hugh C. Prince fins a Yi Fu Tuan. 

Davant una geografia ocupada en les 
economies i cultures presents, Sauer 
defensà una geografia humana entesa 
com a ciència genètica. Evolució i canvi, 
lluny d'ésser ignorats, han d'ésser consi
derats centrals en la geografia humana, 
tot opinant que els geògrafs humans que 

filosofia en sentit lax, però mai com una metodologia 
explícita. És clara la distinció que féu Billinge el 1977 
respecte aquesta qüestió assen yalant que els princi 
pis fenomenològics de Husserl (comprensió davant 
ex plicació, irreductibilitat dels fenò mens i sentit dc 
totalitat , i intuïció davant pressupòs its a priori) són 
difícils de traduir en una metodo logia geogràfica. 
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treballen en una dimensió curta de temps 
de l'escena contemporània són atacats 
per una obsessió ben peculiar. 

La dimensió històrica és la base d'una 
posició disciplinar no gens sectària i 
favorable a la interrelació entre les cièn
cies humanes. L'article analitzat comen
ça amb un atac a la tradició antihistòrica 
de la geografia estato-unidenca, exempli
ficada en el treball més conegut de 
Richard Hartshorne, del1939, aleshores 
recent i, com és sabut, de gran influència 
en la comunitat de geògrafs anglosaxons. 
Aquesta tradició, que segons Sauer 
arrenca d'una lectura parcial de Hettner, 
es recolza en la necessitat de preservar 
uns límits, <<uns glacis defensius de la dis
ciplina». Contràriament, Sauer pensa 
que quan "una disciplina és dirigida no 
per preguntes sinó per definicions dels 
seus límits, aq uesta es troba en fase d'ex
tinció. En aquest camí jau la mort de 
l'aprenentatge" (p. 355). Aquesta posició 
duria a pensar que geografia i història són 
realment disciplines diferents i no, com 
apuntava Sa uer, ap roximacions diferents 
a un mateix problema, el del creixement 
cultural i del canvi. Michael Williams, en 
el seu ja citat article del 1983, assenyala 
en aquestes diferències amb la geografia 
hartshorniana, que era dominant en la 
comunitat dels geògrafs, una de les raons 
de la reclusió voluntària de Cari Sauer a 
Berkeley, alhora que apunta que foren 
els deixebles de Hartshorne, malgrat 
l'excepcionalisme de la seva obra, els qui 
derivaren cap a posicions quantitatives i 
teorètiques, de factura totalment anti his
tòrica, durant els anys posteriors. 

El seu article acaba amb aquests mots: 
" o veig alternativa( ... ), construïm una 
ciència retrospectiva que sorgeix de l'ex
periència adquirida en l'habilitat de 
mirar enrere" (p. 379). Aquesta ciència 
retrospectiva, que estudia l'home i la cu l
tura en conjunt, no és sola en la seva tas
ca; l'al·lusió a l'antropologia com a disci 
plina model és present de nou ja que el 
geògraf humà ha de conèixer bé la disci
plina germana de l'an tropologia, perquè 
metodològicament és la més avançada de 
les ciències socials, i un dels seus mètodes 
més ben desenvolupats és el de la distri
bució geogràfica. o hi ha dubte, doncs, 

Notes 

12 . El treball més significatiu dc Darby és justa
ment l'explotació i l' inventari de les dades cadastrals 
a Anglaterra a partir del segle Xl, en el seu treball 

que antropologia i geografia, des d'una 
aproximació genètica, és a dir, històrica 
en sentit ampli, conformen la base sobre 
la qual, segons Sauer, cal construir la 
ciència de l'home. 

Beli! i Clos, en l'article citat, con
clouen encertadament que la perspectiva 
saueriana restà en segon terme durant la 
predominança de l'escola teorètico
quantitativa i que recentment ha estat 
recuperada pels corrents historicistes. 
L'existència d'una geografia històrica o, 
si es vol, d'alguns geògrafs històrics tre
ballant durant els anys 1950 i 1960 amb 
pressupòsits provinents o similars als de 
Sauer, ha facilitat aquesta recuperació . 

La formalització de la geografia 
històrica a Nord-amèrica 

Clifford Darby ha definit els anys 
1950 i 1960 a la Gran Bretanya com una 
època de treball soterrat, basat fonamen
talment en l'explotació de fonts que 
encara estaven per utilitzar .12 També, 
com ja ha estat dit, són els anys durant els 
quals Darby acabà de construir la seva 
concepció de la subdisciplina. Dues de 
les innovacions més importants, l'estudi 
geogràfic al ll arg del temps en l'àmbit 
conceptual, i l'ús combinat de cross-sec
tions i de vertical themes en el metodolò
gic, foren importades dels Estats Units; 
el mateix Darby havia reconegut la 

sobre e l Domesday Book, on destaca el seu enorme 
cmp1nsme. 

13. Les relacions entre Clifford Darby i Andrew 

influència de la geografia cultural nord 
americana en l'ampliació dels horitzons 
de la geografia històrica britànica. Preci
sament, a partir de la postguerra, fou 
quan als Estats Units i al Canadà nasqué 
pròpiament la geografia històrica com a 
subd isciplina. En la seva formació hom 
recollí, d'una banda, la tradició britànica, 
però, de l'altra, foren formalitzats com a 
objectes disciplinars un a bona part de les 
aportacions de Sauer i de la seva esco la. 
E ls contactes tan fructífers entre Clifford 
Darby i Andrew H. C lark serviren per a 
unificar les perspectives. u 

C lark, en una revisió de la trajectòria 
de la geografia històrica als Estats Units 
feta el1954, assenyalava dos noms desta
cats en el viratge des d'una perspectiva 
ambientalista, en la línia d'Ellen C. Sem
ple o d'Albert P. Brigham, a un a altra 
basada en el regionalisme: Ralph H. 
Brown i Cari O. Sauer. La diferència 
entre l'un i l'altre, segons C lark, era que 
mentre el primer s'ocupava de l'estudi de 
geografies del passat i, en la tradició de la 
geografia històrica britànica, emprà la 
cross-section com a forma habitual 
d'aproximació, el segon, recuperant la 
figura de George Perkins Marsh, cen
trava el seu treball en l'estudi de l'activi
tat de l'home com a transformador del 
medi, en el seu article del 1956. C lark 
assenyalava també la influència de l'es-

H . Clark só n explicades per Meinig en el seu article 
del 1978 . 

14 . L'aportació dc Brown com a precedent de 



cola de Berkeley en el conjunt de la geo
grafia històrica i, especialment, la seva 
introducció d 'una perspecti va genètica 
en la geografia que possibilità la intro
ducció del tema del canvi. C lark mostrà 
així la seva predilecció per aquest tipus 
d 'aproximació encara anys més tard. 

Ralph H . Brown, a diferència de Sauer, 
que mai s'autodefiní com a geògraf his
tòric, conreà ex pl ícitament aquest camp, 
al qual aportà una gran renovació durant 
els anys 1940. Els seus treballs principals 
fo ren Mirror for Americans. Lik enesses 
of the Eastern Seabord, 1810, del 1943, i 
H istorical Geography of Un ited States, 
del 1948. Del conjunt hom ha destacat 
dues aportacions principals. En primer 
lloc, la innovació que representa respecte 
als estudis anteriors d 'aquest tipus quant 
a l'ús abundant de fo nts primàries, fin s i 
to t en el segon ll ibre, malgrat el seu 
caràcter sintètic; enllaçava així amb les 
preocupacions de Darby i de l'escola bri
tànica, i obria una pràctica que seria 
seguida posteriorment per C lark , als 
Estats Un its, o per John Warkentin, al 
Canadà tal com han assenyalat Ernst i 
Merrens. En segon lloc, l'enfocament 
o ri ginal del seu primer llibre, on creà un 
personatge de ficció, Thomas P. Keysto
ne, viatger i geògraf, que empra com a 
narrador, en primera persona, de les 
habi tuds culturals i del paisatge que estu
diava. D'aquesta manera Brown descri ví 
la costa atl ànt ica no rd-americana, tal 
com ell pensava que era percebuda en els 
ambients erudits de començaments del 
segle XIX. Aquesta característica del seu 
treball ha pe rm ès també que Brown 
pogués ésser considerat un precedent 
de l'aprox im ac ió sub jectiva en geogra
fia humana, de l' idealisme i d e la feno
meno logia.14 

Quan el 1948 Brown mo rí sobtada
ment fo u And rew Hill C lark, per indica
ció de Sauer a Preston ] ames, qui es féu 
càrrec del capítol sobre geografi a histò
rica del volum commemo ratiu del cin
quantenari de l' Association of American 
Geographers. 15 En aquest article C lark 
inclou un a definició explícita sobre el 
can vi geogràfic al llarg del temps, junta
ment amb la ja clàssica de reconstrucció 
de geografies del passat com a objectes de 

Notes 

l'aproximació subjectiva en geografia humana ha 
estat assenyalada per j ohnston, el 1983; l'enfoca
ment idealista per Guel ke, el 1982; i l'enfocament 

la subdisciplina. L'article conté, així, els 
conceptes més o rtodoxos a l'estil de 
Darby (diferències entre històri a i geo
grafia histò rica, èmfasi en l'aproximació 
regio nal) més algunes innovacio ns res
pecte al treball dels britànics en subrat
ll ar la importància de l'aprox imació 
genètica, i en cridar l'atenció sobre el 
desenvo lupament d 'altres ciències hu 
manes de les quals la geografi a històrica 
podia aprendre, sobreto t respecte de 
l'arqueologia i l'antropologia. 

Aquestes dues innovacions poden molt 
fàc ilment ésser relacionades amb el pen
sament de Sa uer a Foreword to H istorical 
Geography . La primera fou aviat conso
lidada en el món anglosaxó; Darby, un 
any abans, el 1953, sense definir- lo ja 
hav ia abordat aquest problema del canvi, 
i posterio rment inco rporà la definició de 
C lark als seus treballs de refl exió teò rica . 
Pel que fa a la segona innovac ió, restà 
mo lt més closa dins la tradició pròpia
ment saueriana als Estats Units, sense 
gaire influències a la Gran Bretanya. En 
aquest aspecte els treballs de C lark són, 
però, contradictoris, ja que hom pot tro
bar tant delimitacions mo lt rígides dels 
límits disciplinars i afirm acio ns taxatives 
de la naturalesa geogràfi ca de la geografi a 
histò rica (CLARK, 1954, ps. 70-71; i 1962, 
p. 230), com crides a la interdisciplinarie
tat amb acceptació de límits imprecisos. 
En aquest sentit , és interessant el seu tre
ball ad reçat als practicants de la hi stòria 
econòmica, del1960 ; en ell , parla de dues 
" tradicions" que es desconeixen i que, en 
canvi , poden sortir enriquides d 'un 
majo r intercanvi, i explica el que, al seu 
parer, pot oferir la geografia his tòrica a la 
històri a econòmica. Per a fer-ho cerca 
temes que són comuns: la distribució i la 
ci rculació de béns, el tema del creixe
ment econòmic, on d 'una banda cita el 
model de W.W. Rostow i de l'altra sug
gereix l'aplicació dels conceptes de 
sequent occupance i de cross section apli
cats a estadis diferents del creixement 
econòmic al llarg del temps, citant també 
els vertical them es com a possible apo r
tació geogràfica. D 'altra banda, demana 
als historiado rs econòmics una atenció 
més gran al canyi dels patro ns dels assen
taments en l'estudi del canvi econòmic, 

fenomenològic ho fou per Billinge, el1 977. 
I S. Wi ll iams, en el seu article del 1983, explica com 

primer Preston j ames demanà a Sauer que es fes 
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als aspectes locacio nals i als problemes 
de regio nalització. En un dels darrers 
treballs que publicà, el 1972, assenyalà 
explícitament la dificultat de separar la 
geografia hi stòrica de la història, més 
encara en el camp dels estudis urbans, on 
els límits són més imprecisos. 

Malgrat la separació fo rmal entre l'es
cola de Berkeley i l'escola de Madison, la 
de C lark , D . R. McManis suggerí el1976 
que la segona no és més que una branca 
del mestratge de Sauer. En aquest sentit , 
com a mínim, hom pot reconèixer una 
gran quantitat de trets en els treballs de 
C lark emparentats amb la perspectiva de 
Sauer; als ja esmentats temes del canvi al 
llarg dels temps o de la perm eabilitat amb 
d 'altres disciplines, hom pot afegir quasi 
to tes les caracterís tiques que D .W . Mei
ni g destacà el 1978 en el treball empíric 
de C lark: èmfasi en el treball de camp, 
impo rtància de la geografia fís ica per a la 
comprensió de les regions a estudiar, 
necessitat d 'una bona base historiogràfi 
ca, utilitat de la cartografi a com a mitj à 
d 'expressió. És di fíc il , però, establ ir una 
perspectiva fe nomenològica en el seu 
treball. Malgrat alguna referència a la 
"imaginació geogràfi ca", en el seu article 
del 1962, i el seu compromís amb la geo
grafi a humanística els darrers anys de la 
seva vida, 16 el seu últim article, escrit el 
1975, adreçat als investi gadors qu e 
comencen, és prou explícit de la seva 
concepció del treball geogràfi c, on l'em
pirisme i el detallisme eren considerats 
com a distintius dels geògrafs. Per a ell, la 
primera cosa era tenir accés a un bo n 
arxiu i saber fer un bon treball de camp ; 
contràriament, els corrents fen omenolò
gics que apareixen mentre Andrew C lark 
feia el seu treball tenen un o rigen ben 
diferent. 

Hugh C. Prince, en un articl e del1971 
on analitzava els corrents geogràfics 
diferents que es preocupaven del conei
xement his tòric, distingí tres àmbits amb 
objectes i tradicio ns ben diferenciats : 
un a geografi a histò rica que tracta de 
reconstruir mons del passat, tal com eren 
en la realitat (món real); aquella que a 
partir d 'una lectura fil o lògica interpreta 
les imatges geogràfiqu es d 'observado rs 
contempo ranis o posterio rs (mó n imagi-

càrrec de l'article i que aq uest l'adreçà a Brown, en 
morir el qual James tornà a insisti r prop de Sauer, 
qui, fi nalment, l'adreçà a l'autor defi niti u, C lark. 
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nari) ; i aquella que és ocupada...e n la cons
trucció de mons teòrics del passat (mó n 
abstracte). La primera d 'aquestes tradi 
cions era representada pels treballs més 
clàssics, en la línia de D arby o de C lark ; 
la tercera era emparentada amb els avan
ços en geografia realitzats per la geogra
fia teorètica, analitzats més endavant. La 
construcció de mo ns imaginaris, en can
vi, camp que con reava Prince, es relacio
nava amb la geografia del comportament 
i de la pe rcepció que des de comença
ments dels anys 1960 es constitu í en una 
línia de treball coherent . 

Alguns de ls precedents d 'aquest 
corrent nou ja han estat apuntats ante
riorment, si bé cal dir que els mons ima
ginaris del passat només eren tractats 
molt parcialment en autors com Sauer o 
Brown. El punt de referència comú és 
John K. Wright i els pressupòsits teòrics 
per a la construcció d 'una geografia his
tòr ica que posés més atenció al que és 
percebut i assi milat pels actors històrics 
que a unes preteses estructures espacials 
basades en la realitat, fo ren exposats en el 
seu article Terrae l ncognitae: the Place 
of lmagination in Geography, del 1947. 
Wright, partint de la dife renciació entre 
un món conegut i un món d'ombres per a 
cada civi lització i per a cada tradició cul
tural, apel·lava a l'ús de la imaginació en 
geografia, tot valo rant la subj ectivitat a 
l'hora de defini r les caracterís tiques 
d 'aquests dos mons i llurs límits. Una 
subjectivitat que, per definició, era 
acientífica, no necessàriament funcional i 
essencialment emotiva. 

La idea clau que proposava Wright era 
la construcc ió d 'una geografia del conei
xement i per a d~finir- l a inventà la 
paraula geosophy. 17 Geosofia era l'estudi 
de "la natura i l'express ió d ' idees geogrà
fiques verdaderes i fa lses, per part de to t 
tipus de persones, no so ls de geògrafs, 
sinó de grangèrs i de pescado rs, d 'execu
tius i de poetes, de noveJ.Iistes i de p in
tors, de beduïns i d'hotentots" (p . 12). A 
l'acabament del seu article, W right con
sidera dues de les moltes branques que 
pot tenir la geosofia : la cartographic 
Geosophy i la historical Geosophy. 18 La 
primera branca tractava de fer anàlisis a 
partir dels mapes d'un coneixement geo-

Notes 

16. En aquest senti t és especialment significativa la 
seva comunicació al s imposi celebrat a la universitat 
de Michigan, el 1974, sobre The H umanistic Tradi-

gràfic acotat a una cultura i a una època 
històrica; la segona fe ia una història de la 
geografi a que, tot i abas tant el que for
mulava una geografi a científica, havia de 
comprendre, a més, el co njunt d ' idees 
geogràfiqu es acceptades en un àmbit cul 
tural donat, vinguessin d'on vinguessin . 

El 1961 , David Lowenthal publicà un 
assaig sobre les geografi es personals que 
ha estat considerat com la primera crida 
cap a la creació d 'una geografia de la per
cepció (CAPEL, 1973; p. 59). En ell , J.K . 
Wright hi és molt citat, i apareix com 
l' inspirador de la recerca de Lowenthal, 
puix que "El meu projecte epistemològic 
... concerneix tot el pensament geogràfic, 
cient ífi c o no; com és adquirit, alterat i 
transmès, i com és integrat dins sistemes 
conceptuals; i com l'ho ritzó de la geo
grafi a varia d 'uns individus a uns altres i 
d 'uns grups a uns altres. Específicament 
és un estudi del que Wright anomenà 
geosofia (p., 341 ). Un any més tard , 
Prince s'un í a aquesta valoració de la per
cepció i de la imaginació geogràfiqu es, i, 
el 1965, ambdós autors signaren un arti 
cle conjunt sobre els gusts paisatgís tics 
que inicià una línia continuada de treball 
que arriba fins als nostres dies (LOWEN
TAHL, 1979 ; o PRINCE, 1981). 

George Perkins Marsh (1801-1882) 

tion in Geography. 
17. IÒs un dels diversos geo-ism'es que Wright 

inventà. Un altre de ls termes encunyats per ell fou el 

En aquest article co njunt estudien el 
paisatge anglès a partir dels gusts i els 
tòpics presents en la societat ; llur con
clusió és que els anglesos tendeixen a 
acceptar com a bo el que ll urs autoritats 
culturals han dit que era bo, amb una 
associació d ' idees fàci l que ll iga el bo n 
gust a tot allò que és vell i antic. Una cosa 
vella, per poc útil i poc fun cional que 
sigui , sempre és preferida, per la seva 
antigor, a una de nova. El paisatge és 
associat a fets hi stò rics o a personatges 
cèlebres que li donen un contingut emo
tiu, cosa que en permet una sobrevalo ra
ció. La pervivència d 'un xovinisme mar
cat i d 'una nostàlgia per glòri es passades 
caracteritza el paisatge anglès com a 
bucòlic, pinto resc i d 'arquitectures o rde
nades, fet que, en l' inconscient col·lectiu, 
marca un cert rebuig del present. 

D es d 'aquesta perspectiva, la geografia 
històri ca s'enfronta a la interpretació de 
cultures del passat i a llur projecció en el 
paisatge, alho ra que contribueix a la 
creació d 'una memò ri a col· lectiva nova i 
específi ca, ja que les interpretacions 
actuals no són exemptes de prejudicis i de 
valors a priori. Recrear la histò ri a és un 
objectiu acceptat perfectament per una 
bona part dels corrents humanístics poste
riors, tal com més endavant és assenyalat. 

Les perspectives teorè tiques 
L'aparició d ' una geografia teo rètica i 

quantitativa dins l'àmb it de la geografia 
histò rica va ser tardana respecte a a la 
innovació general de la disciplina als 
països anglosaxons. H om pot citar, però, 
precedents dels anys 1950 i alguns treballs 
capdavanters dels anys 1960, així com 
refl exions teò riques sobre la geografia 
histò rica i l'exp licació temporal en geo
grafia des de posicio ns favorables a la 
nova perspectiva. 19 L'ass imilació d 'una 
geografia històrica nova ha d 'ésser situa
da, com assenyalà R .A. Butlin el 198 1, 
ento rn dels primers anys 1970, i encara 
amb un a persistència gran de l'empi
risme trad icional, així com d 'un elevat 
grau d 'escepticisme davant la innovació 
de part de molts dels practicants. 

Les d ificultats d ' una renovació teo rè
t ica i quantitativa de la subdisciplina són 
inherents al seu caràcter, puix que s'havi a 

de geopiety, emprat posteri o rm ent per Yi Fu Tuan, 
per bé que amb u n sign ificat no del tot coincident . 

18. Aquests term es fa n referència a la part de la 



d'enfrontar, d'una banda, a una pèrdu a 
de status dins la jerarquia renovada de la 
geografia i, d 'una altra, a problemes 
metodològics i tècnics greus per tal de 
poder seguir els nous co rrents domi 
nants. En efecte, el suport tradicional de 
la geografia en la geo logia i en la histò ria, 
i el reconeixement de l'aproximació 
genètica a la realitat geogràfica havien 
situat la geografia històrica en un lloc pri 
vilegiat dintre la disciplina. Darby, el 
1953, podia afirmar que "tota geografia 
és geografia històrica" i que aquesta, jun
tament amb la geomo rfologia, fornia els 
elements bàsics del conjunt de la discipli 
na. Hom coneix, però, com des de la 
nova aproximació positivista, i des de les 
seves primeres manifestacions, "les lleis 
estrictament geogràfiq ues no contenen 
referències ni al temps ni al canvi" 
(SCHA EFER, 1953; p. 34 ). Aquest postulat 
fou mantingut, com a mínim, fins a la 
consolidació de la geografia com a cièn
cia espacial, que més tard amplià els seus 
horitzons, sobretot amb el reconeixe
ment de l'aportació de T. H agerstrand i 
de l'escola de Lund sobre l'element tem
poral en geografia, de ll arga tradició a 
Suècia, però relativament desconeguda 
en el món anglosaxó fins a la traducció 
que féu Allan Pred de l'ob ra de H agers
trand, el 1967. D'altra banda, D on Par
kes i Nigel Thrift situaren en el 1980 
l' impacte d'una primerenca time-Geo
graphy , també d ' influència de Lund, a 
partir dels anys 1970. 

Els problemes metodològics inherents 
a l'explicació científica de temes histò
rics, així com, més específicament, de 
l'explicació temporal en geografia, foren 
exposats de forma clara per David Har
vey en el seu llibre Explanation in Geo
graphy, el 1969. Segons ell , el problema 
de la contingència, de l'objectivitat-sub
jectivitat, el de l'experimentació no 
havien d ' impedir una ap roximació des 
del mètode científic a les ciències huma
nes i a la història. Reconeixia, però, que 
en molts de casos era necessari un com
promís entre les normes generals del 
mètode científic i els problemes peculiars 
que cada practicant té en la seva pròpia 
disciplina. Vist així, per a la geografia his
tòrica el problema podria ésser formulat 

Notes 

geografia que ell treballà principalment, la història 
de la geografia, els textos més destacats de la qual 
poden t robar-se al ll ibre de Wright del1966 . 

Cari Un'"" m S.1m·r ( 1889- 197S) 

des del mateix punt de vista que per al 
conjunt de la geografia: l'abandó d'una 
perspectiva idiogràfica, única, implicava 
l'objectiu de formalització de teories, 
d'hipòtesis i de lleis. El problema era que 
si "el model científic elabora un esquema 
lògic que mostra les condicions necessà
ries i suficients perquè un estat donat 
pugui ésser predit des d'un estat ante
rio r" (p . 430), en la geografia històrica, 
acostumada a treballar amb condicions 
necessàries, rarament eren especificades 
ni ho podien ésser les condicions sufi 
cients per a deduir-ne lògicament un 
procés, cosa que donava vers ions infe
riors del model de procés científic o, 
encara més greu per a Harvey, pseudo
lleis de processos en identificar les condi 
cions necessàries com a suficients. 

A partir d'aquesta constatació, Har
vey retornà a les posicions de compromís 
expressades anteriorment; caldria adme
tre, com a formes d 'explicació tempo ral, 
des de models rigorosos de processos 
formalitzats matemàticament fins a la 
narrativa corrent, per tal de permetre la 
distinció entre les inferències possibles i 
les impossibles. Calia estar preparat, 
però, per a assumir les conseqüències 
inherents a l'ús de fo rm es poc rigoroses 
d'explicació temporal. Aquesta situació, 
evidentment irrefutable des de posicions 

19. Des del camp estrictament geogràfic poden 
citar-se els treballs de Carter del1956, de H arvey del 
1963 i de Pred del 1966; per a la geografi a històrica 
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neopositivistes i integradora de la geo
grafia histò rica dintre els nous corrents, 
implicava una postura feble de la subdis
ciplina en el conjunt de la ciència espacial. 

Les dificultats de quantificació, la 
impossibilitat de contrast de les fonts 
amb la realitat i les dificultats d'interpre
tar les motivacions i la percepció dels ela
boradors de les fonts primàries, així com 
el grau tan elevat de contingència de 
qualsevol procés histò ric, eren assenya
lats com a dificultats addicionals en la 
introducció a un recull d 'articles de 
Baker, Hamshere i Langton del1970, on 
les noves perspectives hi eren presents a 
bastament. Malgrat això, els editors abo
naven un ús més estès de l'anàlisi de siste
mes i la construcció de models, apro
pant-se així a les innovacions de la nova 
geografia i de la història econòmica, 
alhora que propugnaven una integració 
major entre l'anàlisi empírica tradicional 
en els treballs de tipus històric i la teo ri a 
com a factor d'innovació. En aquest sen
tit, A lan Baker, un dels editors del treball 
esmentat i un . dels introductors de la 
nova geografi a en el camp de la geografia 
histò rica, plantejava, en un article del 
1972, la necessitat bàsica d 'un canvi d 'ac
titud que si no podia ésser cristal·litzat en 
un a contrastació estad ís ti ca, si més no 
suposés una contrastació qualitativa de 
les hipòtesis. 

La introducció de les concepcions teo
rètiques fou realitzada amb un cert 
retorn a l'ahisto ricisme primerenc de la 
subdisciplina. Tal com Harvey havia 
remarcat, el problema epistemològic més 
greu per a l'adaptació de la geografia his
tòrica als corrents nous era inscrit dintre 
l'àmbit de l'explicació temporal, és a dir, 
en una de les definicions acceptades com 
a canvi geogràfic a través del temps, que 
emprava explicacions de tipus genètic . 
La reconstrucció de geografies del passat 
era, contràriament, molt més possible. 
Alan Baker cloïa el seu articl e citat del 
1972, on " repensava la geografia hi stòri
ca", proposant de reemplaçar les pràcti 
ques antigues en geografi a històri ca per 
estudis de tipus històric, situats en el 
temps, i inclosos dins les branques dife
rents de la geografia sistemàtica. La fun 
ció de la geografia històrica no seria així 

estricta el de Smith del1 965 ; i per a l'explicació tem
poral en geografia els de H arvey de 1967 i de 1968. 
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altra que provar les tècniques noves i els 
mode ls de la geografi a teorètica aplicats a 
l'anàli si de situacions passades. De fet, el 
mètode de la cross-section, sense ésser 
expl ícitament anomenat, tornava a fer-se 
present, puix qu e era adequ at a l'objectiu 
cercat ; l'estaticisme negligia el problema 
de l'explicació temporal to t reduint els 
prob lemes tèc nics a la disposició de fonts 
d' in fo rm ació i a la bona recollida de les 
dades. El treball de H aro ld Carter del 
1956,2° sobre jerarquies urbanes al País 
de Gal·les, és un estudi capdavanter de 
geografia històrica des de la perspecti va 
teorètica que emprà tres talls cronològics 
(1600, 1835 i 1950) per tal d'identi ficar 
les jerarquies existents en el passat i llurs 
variacio ns al llarg del temps. H arvey, en 
el seu treball de 1967, cita alguns treballs, 
parcialment o totalment de tipus histò
ric, en els quals l'aplicació de models 
locacionals era present : el de Weber per a 
estudiar la localització de la indústria 
siderúrgica a la Gran Bretanya de~ del 
1800 ; el de Christaller aplicat a l'anàlisi 
regio nal a l'època medieval o les tècni 
ques del "veí més proper" per a estudiar 
la distribució del comerç al detall i la seva 
evo lució; o el de Von Thünen per a estu
diar l'evolució dels assentaments del 
nord de Suècia entre 1800 i 1850. A to ts 
aquests treballs, que cita de segona mà, la 
disposició en talls ho ritzontals i la des
cripció de l'evolució dels assentaments a 
part ir de llur comparació hi és present. 

El problema del canvi , però, no havia 
estat ob lida t ja que, de fet, era ineludible 
dintre la pròpia tradició geogràfi ca; era 
desenvolupat com un estudi de proces
sos, i com a tal era reclamat com un àmbit 
a desenvo lupar per part de la nova geo
grafia his tò rica, atès que, malgrat la seva 
inclusió fo rmal en moltes definicio ns, 
era considerat com un tema intocat 
encara per Baker, el 1972. L'esforç per a 
sorti r d 'una geografia històrica regional i 
per a construir-ne una de temàtica, tal 
com havien suggerit C. T. Smith, el1965 , 
o A. Baker, el 1972, implicà l'anàli si de 
sèries temàtiques tempo rals que venien a 
en llaçar amb els vertical themes, tan 
emprats en les perspectives tradicionals 
però amb un ri gor estadístic i metodo lò
gic fins aleshores desconegut . D 'altra 

Notes 

20. En la reimpressió del 1970, feta per Baker, 
Hamshere i Langwn, H arold Carter afegí un a nota 
acl arid o ra fin al en la qua l considera el seu treball com 

banda, el model primerenc de Bylund , 
del 1960, sobre l'evolució dels assenta
ments en un procés de colonització i, 
sobretot, el treball de T. H agerstrand del 
1967 i les aplicacions posterio rs de la seva 
teoria de la difusió (H ARVEY, 1966; 
PR EO, 1966) anaren consolidant la nova 
versió del tema del canvi. N o és, doncs, 
una casualitat que el tema de la difusió de 
les innovacio ns com a procés espàcio
temporal hagi estat destacat sempre com 
a cabdal en les perspectives teo rètiques 
en la geografia histò rica. 

J. Langton , en un article del1972 , con
siderà l'anàlisi de sistemes mo lt adequat 
com a aproximació a l'aplicació a l'estudi 
del canvi en geografia, sempre que aquest 
pogués ésser fo rmalitzat com una situa
ció d 'equilibri , malgrat els problemes de 
la seva aplicació a situacio ns històriques : 
dificultat de comprovació empírica dels 
models, perill de reduccionisme d 'una 
realitat multicausal , o la dificultat del 
llenguatge matimàtic d 'alt nivell , fets tots 
ells que fin s aleshores · havien impedit 
l'obtenció de resultats rellevants. Les 
aportacio ns més recents basades en 
l'aplicació de la teoria de la catàstrofe, 
com els intents deJ.M . Wagstaff en el seu 
article del 1978, sembla que poden 
ampliar i consolidar l'anàli si de sistemes 
com una eina de treball possible. 

R. Burlin , en un article dell981, ha cir
cumscrit l' impacte de l'enfocament teo
rètic dins la geografia històrica al primer 
quinquenni dels setanta. De fet, però, 
una geografi a històrica d 'arrels neoposi
tivistes, que s'esforça per a formalitzar 
lògicament les seves teories i que empra 
fo rça tècniques quantitatives, és en l'ac
tualitat present a l'escena i amb aporta
cions fo rça considerables. Dins l'obra 
editada pel mateix R. Butlin i per R. 
Dodgshon el 1978, An Historical Geo
graphy of England and Wales, nova sín
tesi sobre els coneixements d'aquests dos 
països en la línia de les editades per 
D arby el 1936 i el 1973, per bé que amb 
un esperit força dife rent, la presència de 
geògrafs de tradició teorètica és molt 
abundant. Finalment, el que hom pot 
considerar com a primer manual de geo, 
grafia histò rica des de perspectives teo rè
tiques, publicat per W. N orton el 1984 

una pri mera aprox imació a l'estudi de les jerarquies 
urbanes en geografi a hi stò rica, to t assenyalant que ja 
és superada, ja que hi havia possibi litats d' introdu ir 

(com el de H . Carter, de 1983, de geo
grafia urbana), encara que amb un enfo 
cament intel·li gentment eclècti c, sem
bl a confirmar la bo na salut d 'aques ta 
perspectiva . William N o rto n, en com
pendiar les aportacio ns teo rètiques 
principals del decenni passat , asse nyal a 
que el valo r de la teo ri a és es pecialment 
ev ident en treball s com el d e Conze n, 
del 1971 , sobre l'ag ri cultura, o com el 
de Muller, del 1977, sobre assenta
ments, o com el de Langto n, del 1979, 
sobre la indústria ; assenyala, a més, que 
la contribució teòrica dels darrers anys 
dels setanta pot ésse r considerada mo lt 
gran si ho m té en compte que ha estat 
difosa de fo rma habitual la utilització 
de tècniques de simulac ió; i que la teo
ri a de la catàs trofe, que vo l fo rm alitzar 
la hipò tes i que els canvis sobtats són 
conseqüència de processos de desenvo
lupament lent, ha passat de la geog rafi a 
hi stò ri ca al conjunt d e la di sc iplina, 
camí invers al que havien seguit fin s ales
hores les altres innovacio ns teorètiques . 

La pròpia apo rtació de Willi am N o r
to n és establir un es perspecti ves no ves 
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2 1. La co nsideració exposada repetidamen t per 



en l'estudi de la relació entre procés i 
forma, en els seus articles de 1976 i 
1981, en els quals passa de l'es tudi tra
dicional-on des d'una forma donada és 
deduït el procés (de l'efecte a la causa)
cap a la deducció de la forma espacial a 
partir del procés històric, i des de pers
pectives causals deterministes a enfoca
ments probabilistes. Aquest fet ha estat 
qualificat per Michael Conze n, en un 
article del 1983, com a exemplar en la 
construcció de models quantitatius, a 
més de l'obtenció de resultats vàlids 
empíricament. 

Finalment, el desenvolupament recent 
d'una time-Geography, en l'obra editada 
per Carlstein, Parkes i Thrift, el 1978, 
recolzada en la tradició de Lund, i de 
perspectives més generals que les d'una 
geografia històrica estricta, ha començat 
a reclamar-ne una parcel·la que des de 
posicions antipositivistes i crítiques ha 
estat negada, malgrat que exhibeix resul
tats prou valuosos en les seves primeres 
aportacions.21 

Les reaccions crítiques i 
anti positivistes 

Si bé és cert que la geografia teorètica 
ha assolit un lloc dintre la geografia his
tòrica, també com en la resta de la disci 
plina ha originat una reacció forta per 
part dels qui parteixen de pressupòsits 
antipositivistes. La contestació crítica 
en la geografia històrica no ha estat, 
però, homogènia. H om pot distingir 
dintre l'enfocament humanista actual 
tres postures bàsiques diferents, per bé 
que en diferenciar-les resten desdibui
xades llurs interconnexions múltiples i 
hom pot caure en generalitzacions 
superficials . En primer lloc apareix un 
retorn a l'empirisme sense adjectius; en 
segon ll oc hom fa argumentacions 
basades en la filosofia idealista o feno
menològica; i, finalment, apareix també 
un marxisme humanista. Totes tres par
ticipen en el debat epistemològic general 
de la geografia, cosa que facilita que la 
geografia històrica pugui aspirar a ocu
par un lloc privilegiat dintre l'esquema 
jeràrquic canviant de la disciplina. 

Una de les conseqüències de l'accep-
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Baker sobre el fet que la geografia hiStòri ca no tenia 
res a veure amb el temps i l'espai, sinó amb els perío
des i els llocs , en al ·lu sió directa a la time-Ceography , 

tació creixent dels postulats humanis
tes en geografia, i potser també una de 
les raons del seu ascens actual, ha estat 
la reivindicació de la perspectiva regio
nal i una certa revalorització de l'apo r
tació dels geògrafs situats dintre aquesta 
tradició. Aquest fet ha enfortit, sens 
dubte, la posició dels geògrafs de la vella 
escola, representants en la geografia his
tòrica d'un enfocament altament empíric 
i allunyats de la teorització i de la reflexió 
filosòfica. 

El que fou una benviguda prudent a 
les tècniques quantitatives durant els 
anys seixanta i primers dels setanta s'ha 
convertit, posteriorment, en demostra
ció pública d'escepticisme o en atacs 
més o menys explícits. Andrew H . 
Clark, en l'article del1960 ja comentat, 
quan la revolució teorètica encara no 
era consolidada, oferia les tècniques 
quantitatives als conreadors de la hi stò
ria econòmica. Dotze anys més tard 
parlava d'una adaptació de la geografia 
històrica de les monografies regionals 
cap a una altra concepció que emprés 
àmpliament l'estadística, els models i la 
informàtica. En canvi, ja ha estat assen
yalat el seu alineament amb les posi
cions humanistes, en l'article del1974, i 
el seu èmfasi en el treball empíric com a 
base per a qualsevol tipus de geografia 
histò rica, en la seva darrera publicació, 
del 1975. En aquest treball darrer, 
Clark no es limitava a fer tan sols una 
afirmació positiva del treball de camp o 
d'arxiu, sinó que l'oposava a la teorit
zació i a la quantificació, davant la qual 
es mostrava escèptic.22 Igualment, el 
canadenc John Warkentin, creador de 
la tradició disciplinària al seu país els 
anys cinquanta, també, en glossar les 
virtuts del treball de Clark, en un article 
del1978, defensava la tradició empírica 
exemplificada en el mestre, contra les 
teoritzacions, alhora que establia un lli
gam renovat entre la geografia regional 
i la .geografia històrica i es mostrava 
favorable a aprendre de les humanitats i 
de les arts. Clifford Darby és un altre 
exemple de la reafirmació en l'actitud 
de defensa de l'empirisme un cop pas
sats els anys d 'ascendència de la pers
pectiva teorètica. En la introducció al 

originà una rèplica de Thrift i de Pred , el 1981, en la 
qual era inclòs com a treball demostratiu de geogra
fia histò rica des de la perspectiva de la time-Ceo-
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llibre que edità el 1973 integrava l'es ta
dística i l'anàlisi locacional al patrimoni 
de la geografia històrica; deu anys més 
tard, en canvi, en un article del 1983, la 
reacció antiteorètica apareix de forma 
irònica i vehement, així com alguns dels 
comentaris que hi fa sobre les perspecti
ves crítiques més recents . En un moment 
do'nat arriba a afirmar que durant els 
anys seixanta, mentre els geògrafs histò
rics es trobaven clarificant llur metodo
logia i explorant fonts d'informació 
noves, textualment "mentre estaven ocu
pats i feliços en llur treball, com altres 
geògrafs, foren sobtadament destorbats 

Torsten Hagcrstrand (1913) 

per un gran terratrèmol - l'autoanome
nada revolució quantitativa-. ( ... ) Fou 
certament un terratrèmol, però dubto 
que per a cada geògraf assolís un 8 o un 9 
en l'escala de Richter, més probablement 
només fou un 4 o un 5, o potser per a 
molts geògrafs històrics només fos un 3 o 
un 2" {p. 425). Després de lloar el prag
màtic empirisme britànic i de defensar les 
perspectives integradores, de continuïtat 
més que no de canvi malgrat les "revolu
cions", es mostra també en desacord amb 
les contribucions recents fetes des del 
camp crític que "han traslladat l'èmfasi 
des dels llocs canviats per l'home cap a 
I 'home com a transformador de llocs ( ... ) 
identificant geografia històrica amb his
tòria social" {p. 427), i es dol que com a 
fruit d'aquesta actitud fins i tot una 
biblioteca ben coneguda de Cambridge 

graphy el fet pel propi Pred, l!ülltteix 1981. Baker, 
però, contestà to t refermant-s~ .. tn .Ja seva posició. 
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hagi traslladat els llibres de geografia his
tòrica des de la Secció de Geografia a la 
d'Història. Un cop més la por als límits 
difusos de la geografia es fa present en 
Darby. 

Hom no pot afirmar, però, que la 
reflexió teòrica i filosòfica hagi estat 
totalment absent en la vella escola. El 
geògraf canadenc Cole Harris ho ha 
exemplificat amb arguments de pes en el 
debat entre positivistes i antipositivistes . 
El 1971 escriví un article en el qual la 
recuperació de la tradició regionalista 
enllaçava amb una adscripció clara a 
l' idealisme com a filosofia; partia de 
negar les característiques de ciencia for
mal i deductiva per a la geografia, tot 
opos.ant la síntesi geogràfica com una 
alternativa fortament entroncada amb la 
història de la disciplina. Per a Harris les 
categories temps i espai eren molt ben 
integrades en les ciències positives i així 
la consideració de la geografia com a 
ciència espacial menava necessàriament a 
la disgregació de la disciplina; en aquest 
sentit cal aprendre de la història, en la 
qual el concepte temps no s'entén de 
forma abstracta sinó lligat a l'home i al 
tema del canvi . Per a Harris, geografia i 
història són disciplines germanes en 
estudiar fets humans, únics i canviants, i 
aquestes característiques les defineixen 
com a ciències sintètiques. Tanmateix el 
concepte de comprensió l'oposava fer
mament al d'explicació de les ciències 
positives. A aquestes argumentacions 
pròpies de l'aproximació excepcionalista 
afegeix dues característiques fonamenta
des en la reflexió de R.G. Collingwood 
del1946, que havia elaborat una filosofia 
de la història de base idealista en la línia 
de Benedetto Croce. 23 En primer lloc, 
l'acceptació que el pensament és a la base 
de qualsevol acció i, per tant, la centrali
tat en tot treball històric de la idea que 
mou a l'acció; en segon lloc, la importàn
cia de l'acció reflexiva individual dels 
historiadors que, de fet , recreaven la his
tòria. L'acceptació d'ambdós punts, que 

Notes 

22. H om ha vist ja que les opinions d' Andrew 
Clark són contradictòries. En aquest fet té molt a 
veure el lloc on les emeté. En el cas de les opinions 
d ivergents entre una delimitació estricta del caràcter 
geogràfic de la geografia histò rica, o bé, l'acceptació 
d 'uns límits molt difu sos, és útil fer notar que les 
defin ic ions més estrictes fo ren fetes en dos articles 
altament institucio nals (el primer, en el vo lum com
memorati u del ci nquantenari de l'Associació de 

Collingwood especificava per a la histò
ria, era proposada per Harris per tal de 
donar suport epistemològic i filosòfic a 
la tradició sintètica en geografia. Poste
riorment, Cole Harris i el també cana
denc Leonard Guelke han desenvolupat 
una geografia històrica idealista en llurs 
diverses obres. 

Guelke, seguint les propos1c1ons 
apuntades abans per Harris, arriba a fer 
una diferenciació important respecte a la 
tradició de la geografia històrica. Per a 
ell, la reconstrucció de geografies del 
passat és geografia regional o humana en 
un moment històric concret, però de cap 
manera geografia històrica. Contrària
ment, emfasitza el fet que història i geo
grafia històrica no poden ésser dissocia
des i que la característica més rellevant de 
la història com a disciplina és ocupar-se 
del canvi al llarg del temps. Per a ell, 
doncs, geografia històrica és tan sols 
aquella que és relacionada amb els pro
cessos de canvi. No sols limita la disci
plina a una de les seves dues definicions 
tradicionals, sinó que intenta desenvolu
par una via alternativa de recerca empí
rica que, segons ell, és lluny de les posi
cions positivistes, alhora que també de la 
descripció simple. En el seu llibre del 
1982, Guelke planteja com a base de 
recerca la identificació de les idees racio
nals que han tingut una repercussió en els 
canvis del paisatge; en aquest sentit 
afirma que centrar-se en les idees és espe
cífic de la història i fa una lectura idealista 
del materialisme d'E.P. Thompson, bo i 
afirmant que el seu treball sobre la for
mació de la classe obrera anglesa del1963 
segueix justament un camí de connexió 
entre les idees que precedeixen l'acció i 
els fets. Així Guelke arriba a una defini
ció de geografia històrica en la qual "si 
tota història és història del pensament, 
tota geografia històrica és història del 
pensament en relació amb l'activitat 
humana sobre la Terra" (p . 193). 

El concepte que amb més força ha estat 
aportat a la geografia des de les posicions 

Geògrafs Nord-americans el1954; el segon, en el seu 
discurs presidencial dins la dita Associació, el1962), 
mentre que les perspectives més obertes apareixen en 
articles de caire molt específic, com el que publicà en 
una revi sta d 'historiadors el1960, o el que publicà el 
1972 a la Gran Bretanya per a un geògraf aleshores 
teo rètic. En aquest mateix darrer article valora molt 
positivament les innovacions teorètiques, mentre 
que en els adreçats a un simposi de geografia huma-

de la geografia històrica idealista de 
Harris i de Guelke ha estat el de "ment 
històrica"; aquest serveix per a designar 
el paper del geògraf i de l'historiador 
com a intèrprets dels fets humans en el 
sentit que establí Collingwood: repensar 
la idea que precedeix l'acció. En aquest 
sentit, i encara que reclamant-se de tradi
cions diverses, la convergència amb la 
perspectiva fenomenològica que arrenca 
de John K. Wright és ben evident. Amb
dues aproximacions · empren l'anàlisi 
filològica en llurs interpretacions del 
passat, ambdues són centrades en les 
idees més que en els fets, i ambdues 
accepten el paper de creadors de memò
ria col·lectiva a partir de repensar la his
tòria. En paraules de David Lowenthal, 
d'un article del 1979, "el que coneixem 
de la història difereix del que realment va 
esdevenir-se no sols perquè l'evidència 
de fets passats hagi estat perduda o alte
rada, o perquè la tasca d'examinar-los 
sigui inacabable, sinó sobretot perquè el 
present canviant requereix contínua
ment interpretacions noves del que ha 
passat". 

La tercera aproximació humanística 
en geografia històrica s'ha de considerar 
relacionada amb l'aparició d'un corrent 
marxista en les contestes radicals al neo
positivisme durant els anys setanta. 
Diferentment a aquelles, el marxisme no 
penetrà a partir de la sociologia o de 
l'economia de la new left estato-uniden
ca, o de les lectures estructuralistes de la 
sociologia francesa, sinó, com ha assen
yalat R. A. Butlin el 1981, la major 
influència provingué de la historiografia 
britànica, especialment dels treballs de 
Hilton i de Thompson. En aquest sentit, 
el conegut article de Thompson del1978, 
en el qual dóna suport a un marxisme 
humanista enfroryt de les concepcions 
estructuralistes d'Althusser, ha tingut 
una repercussió gran en l'adopció d'una 
perspectiva netament historicista. Això 
no implicà un empirisme a qualsevol 
preu sinó que, ben al contrari, la reflexió 

nista el 1974, i a un congrés d'arxivística i geografia 
històrica l'any següent, es mostrà molt més escèptic 
respecte a les noves perspectives. 
23. Pot llegir-se un comentari interessant sobre les 

posicio ns idealistes de Collingwood al llibre de 
josep Fontana del1982 . 

24 . Encara que aquest és el corrent marxista de 
major repercussió en geografia històrica, no és, evi
dentment, l'únic. Sense connexió amb el grup de 



epistemològica ha assolit una pOS ICIO 
central d ins els treballs de geografia his
tòrica i un dels textos de major repercus
sió avui entre els qui defensen postures 
antipositivis tes és justament el llibre de 
Derek Gregory, de 1978, un conreador 
de la geografia histò rica des de perspecti
ves marxistes. 

El nucli més homogeni i que ha fet 
aportacions més significatives és el de la 
universitat de Cambridge, del qual es 
destaquen Alan R.H . Baker, Mark 
Bill in ge i Derek Gregory .24 Els àmbits 
diferents de treball a què són dedicats en 
llur recerca empírica, així com llurs 
punts de partida ben diferents contrasten 
amb la coherència de les proposicions 
que defensen conjuntament; això indica 
una adscripció gens dogmàtica al marxis
me, el qual és entès més com una tradició 
de pensament plural, que no com un cos 
de conceptes delimitats i tancat. 

Alan Baker, el membre més veterà del 
grup, ha mostrat un gran interès per la 
introducció de les perspectives teorèti
ques en geografia històrica, bé que s'hagi 
desplaçat-se des de mitjan decenni dels 
anys setanta cap a postures crítiques, bo i 
interessant-se per l'existencialisme de 
Jean-Paul Sartre i per la tradició de l'es
cola francesa dels Annales.25 Mark 
Billinge s'ha interessat fonamentalment 
per l'anàlisi subjectiva, des de la percep
ció, en geografia urbana històrica,26 

mentre que Derek Grego ry ho ha fet 
amb relació a la comprensió de les trans
formacions del territori britànic a l'època 
industrial des de perspectives inicialment 
estructuralistesY La recerca d ' un esque
ma d ' interpretació entre les aproxima
cions comportamentals i les estructura
listes ha estat l'element comú de llurs 
investigacions. 

Baker, en un article publicat el 1978, 
tot recolzant-se en els arguments de 
D .W. Moodie i de ].C. Lehr exposats en 
un article del 1976, que apunten cap a la 
importància de les interpretacions i les 
percepcions dels actors històrics en els 

Notes 

Cambridge poden ésser citats alguns treballs de geo
grafia històrica marxista ben recents, com els de 
Gordon , delt984 , per a una geografia del desenvo lu
pament urbà dels Estats Units, o el de Dunford i de 
Perrons, delt983, per a les implicacions espacials del 
desenvo lupament del mode de producció capitalista 
a la Gran Bretanya. 

25. L'etapa teo rètica de Baker pot ésser seguid a en 

treballs de geografia històrica, és a dir, en 
el fet que qualsevol conclusió és basada 
en visions de segona mà, fetes des de 
documents o expressions de contempo
ranis, abonà els treballs que privilegien 
els punts de vista de l'actor, tot contex
tualitzant- los en les estructures històri
ques subjacents. Això implica la cons
trucció d 'una geografia històrica total 
capaç alhora de comprendre i d'experi
mentar el passat. 

Mark Billinge abordà la qüestió del 
punt de vista de l'actor en el seu treball de 
crítica a l'aproximació fenomenològica 
en geografia, publicat el1977 al "Journal 
o f Histo rical Geography ". En ell destaca 
com els autors identificats no rmalment 
amb aquest corrent filo sòfic realitzen 
treballs amb l'explotació principal dc 
recursos subjectius, però, en canv1, no 
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fan aproximacions subjectives sense 
apriorismes de part seva. Contràriament, 
Billinge conclou que la lliçó de la feno
menologia ha estat simplement la mani
festació de l'existència de recursos no 
quantificables significatius, la sola exis-

les seves publicacions fins a la meitat dels anys setan
ta ; el canvi és cada vegada més evident en les seves 
revisions bibliogràfiques anuals que publica a " Pro
gress in Human Geography". Una adscripció al 
marxisme, amb referències a l'existencialisme i una 
admi ració per l'escola histo riogràfica dels Anna/es 
apareix als articles de Baker del1982 i del1984. 

26. El tema de la subjectivitat i de la percepció des 
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tència dels quals justifica l'interès de 
l'historiador, cosa que ha abocat a un cert 
pragmatisme en l'explotació d'aquests 
recursos subjectius, davant l'aproxima
ció positivista, no però a un canvi de pos
tura filosòfica que permetés l'adopció 
d'una metodologia fenomenològica, 
segons Billinge del tot impossible. 
Apunta també que, davant aquest fet , 
hom ha cercat punts de referència histò
rics que permetessin d'explicar compor
taments determinats i, en aquest sentit, 
hi ha hagut una aproximació més estruc
tural que no fenomenològica, com assen
yalà també Derek Gregory en un article 
del 1978. 

Tant Baker com Billinge mostren, 
doncs, llur insatisfacció davant unes 
aproximacions parcials que tradicional
ment han estat considerades oposades 
entre elles. La relació existent en tot pro
cés històric entre l'estructura social i l'ac
ció individual i col·lectiva no pot ésser 
estudiada ni des de perspectives estruc
turals ni des d'un voluntarisme subjecti
vista, ja que tant l'un com l'altre en des
curen una de les dues parts o en supedi
ten l'una a l'altra. En aquest sentit, Derek 
Gregory, en diversos articles i en el seu 
llibre del 1982, ha fet una crítica similar a 
la fenomenologia i a l'estructuralisme, 
alhora que ha proposat una teoria de I' es
tructuració que integrés acció de l'home i 
sistema social. Per a ell , l'alternativa fóra 
considerar la història com el resultat de la 
interacció entre contingència i determi
nació, tot descartant les dues aproxima
cions més corrents fins ara: d ' una banda, 
el punt de vista que els sistemes i les 
estructures socials són constitutius de les 
pràctiques socials (teoria dels sistemes i 
neostructuralisme); d'una altra, que els 
sistemes i les estructures socials són 
constituïts per les pràctiques socials (vo
luntarisme subjectivista). Aquesta teoria 
parteix dels postulats formulats per A. 
Giddens, en el seu llibre del1979, sobre 
la dualitat de l'estructura en la qual ella 
mateixa és considerada el resultat de 

d 'una perspectiva fenomenològica fou criticat per 
Billinge en un article del 1977; el mateix autor, el 
1982, publicà un treball de geografia urbana histò
rica situada entre les aproximacions compo rtamen
tal i estructuralista. 

27 . Els treballs sobre les imp licacio ns territorials 
de la revolució industri al a Anglaterra fo ren publi
cats per Grego ry el 1978, 1982 i el1984. 
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pràctiques històriques que propicien una 
reproducció i transformació constants 
de l'estructura. En aquest sentit, Gre
gory efectuà una lectura diferent de la de 
Leo nard Guelke dels treballs de Thomp
son, coc assenyalam que, lluny d'una 
visió simple i subjectivista, analitza la 
relació entre les determinacions i la cons
ciència. Considera que Thompson és 
conscient, en el seu llibre de 1963, que els 
textos dels quals depèn l'historiador 
tenen unes condicions d'existència 
determinades que cal contextualitzar 
establim un joc amb unes regles que 
especifiquen una estructura i amb uns 
jugadors, amb funcions concretes, que 
van modificam les mateixes regles del 
joc. D'aquesta manera, les estructures 
són enceses com un producte de les pràc
tiques histò riques en un moment donat, i 
el canvi ha d'ésser abordat a partir dels 
condicionants de l'estructura (regles del 
joc) sobre el paper creador de l'activitat 
humana (jugadors) . Es tracta, doncs, 
d 'una visió dialèctica que i me ma integrar 
l'empirisme necessari del treball històric 
(la consideració de fets únics, la contin
gència) amb esquemes d'interpretació i 
de generalització (les regles comunes de 
funcionament de les estructures). En 
paraules de D .E. Cosgrove, un altre geò
graf de perspectives similars a les del 
grup de Cambridge, el rev ival humanís
tic en geografia humana ens ha recordat 
la necessitat d'interpretar els fets geogrà
fi cs en llur context propi, la simple apro
ximació idiogràfica, però, hi és del coc 
fora de joc: la teoria continua essent 
necessària. Cada teoria ha d'estar dialèc
ticament constituïda entre la subjectivi
cat individual i la culeura i entre l'estruc
tura social i l'estructura espacial. 

Tam les noves aproximacions idealis
tes i fenomenològiques com les marxis
ces tenen en comú dues característiques 
que poden ésser considerades definido
res de l'estat actual de la geografia histò
rica humanista. D'una banda, la seva 
aproximació definitiva a la història, coc 
trencam la tendència conservacionista i 
corporativista de la subdisciplina institu
cionalitzada ; d'alera banda, l'acceptació 

d'un paper imel·leccual que, lluny de 
pretendre d 'aconseguir una objectivitat 
científica de tipus positivista, subratlla la 
connexió entre els valors socials i la pro
ducció culeural per tal de poder interpre
tar la història. 

Quant a la primera característica, ja ha 
estat comentat el lligam que estableixen 
els autors idealistes entre geografia i his
tòria i, especialment, la definició de Leo
nard Guelke sobre la geografia històrica. 
Les perspectives del grup de Cambridge 
són, si fa no fa, similars. Alan Baker, en 
comentar la por de la geografia històrica 
a la incerdisciplinarietat, en un article del 
1982, assenyalà que aquesta creà una 
falsa consciència que féu que la produc
ció fos centrada en el paisatge transfor
mat per l'home més que sobre l'home 
com a factor de canvi, sobre els artefactes 
més que sobre les idees, sobre les accions 
més que sobre les actituds, sobre les for
mes externes més que sobre els processos 
interns. També remarcà que la història, i 
lògicament també la geografia històrica, 
ha de centrar-se primer en la gent i, 
només en segona instància, en els perío
des o en en els llocs . De manera similar, 
Derek Gregory, en la introducció al seu 
llibre del 1982 sobre la indústria llanera 
de Yorkshire, assenyala que vol trencar 
amb la tradició de la geografia històrica 
obsessionada per diferenciar-se de la his
tòria. Ambdós autors insisteixen en el 
mateix punt en un diàleg entre ells publi
cat el1984. 

Quant a la segona característica, la for
mulació de la ment històrica de Harris, o 
l'afirmació de Lowenthal sobre la neces
sitat d'interpretacions continuades de la 
història en relació amb un present can
viant, connecta amb la concepció d'ideo
logia per parc de Baker i de Gregory . 
Aquest darrer diferencia entre discurs 
examinat i discurs no examinat en oposar 
ciència a ideologia en el seu llibre del 
1978, coc i que reconeix que el segon és 
immers sempre en el primer i, per tant, 
que els valors personals o corporatius 
influeixen en qualsevol treball pretesa
ment objectiu . En paraules d ' Alan Baker 
d 'un article del 1982, l'aproximació 

marxista veu l'escriptura de la història 
com una parc integral de la realització de 
la història i, doncs, aquesta ha d'incloure 
les perspectives del present i els projectes 
de futur. 

Recapitulació 
"Una definició plenament significam i 

acceptable de geografia històrica no és 
possible ni desitjable. Geografia histò
rica és una sèrie d'aproximacions, no una 
subdisciplina." Aquestes paraules del lli
bre de William Norcon del1984 són per
fectament adequades per a cloure aquest 
repàs de la geografia històrica anglosa
xona des dels anys vint. La pluralitat de 
punts de vista actuals, així com la cohe
rència de llurs formulacions respectives, 
no ofereixen pas dubtes. Ben al contrari, 
l'atac des de posicions epistemològiques 
incompatibles és a la llarga improductiu. 
Més útil és valorar una trajectòria de més 
de seixanta anys que si, d'una banda, ha 
estat paraJ.lela a la del conjunt de la geo
grafia, d'una altra, ha estat capaç d'esta
blir uns trets comuns dins la pluralitat 
d'aproximacions. Aquests poden ésser 
agrupats en dos grans blocs. 

En primer lloc, el pas d'una geografia 
històrica bàsicament estàtica a una altra 
on els conceptes de procés i de canvi són 
l'objecte fonamental d 'estudi, ja sigui 
incorporant les innovacions teorètiques 
(la teoria general dels sistemes, la time
Geography de la tradició de Lund, la new 
economic History nord-americana), ja 
sigui reflexionant i renovant l'aproxima
ció tradicional (amb la incorporació de la 
filosofia idealista de la història o la tradi
ció marxista en historiografia i en cièn
cies socials). 

Per alera banda, i de forma coherent 
amb el primer tret, la incorporació d 'una 
visió oberta i anticorporativista, especifi
cada fonamentalment en l'acceptació, 
tramant-se de processos, de l'esterilitat 
de diferenciacions artificials entre la geo
grafia i la història. 

Joan Vilagrasa i Ibarz 
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L'ÚLTIM CICLE 
GLACIAL-INTERGLACIAL A LES 

TERRES CIRCUMMEDITERRÀNIES 
A PARTIR DE LES ANÀLISIS 

POL·LÍNIQUES 

Els coneixements adquirits mitjançant els estudis 
paljnològics de sediments phstocènics constitueixen una 
de les bases principals de la investigació de la història de 
la vegetació i del chma del plistocè. Ara bé, la interacció 
complexa entre circulació atmosfèrica, orografia, sòls i 
factors històrics (vegetació preexistent), factors causants 
que en un període donat hom trobi en un indret un tipus 
determinat de vegetació, obliga a considerar totes les 
tècniques possibles que poden donar informació sobre 
qualsevol d'aquests factors i a elaborar-ne una síntesi 

{Foto: E. P/rf_ ur7 urlns) 

posterior des del punt de vista del treball interdiscipli
nari. Aquesta tasca mena, sempre a partir de dades reals 
prèvies, a l'elaboració d'un o de diversos models alter
natius que intentin d'explicar l'evolució del clima i de la 
vegetació per a una àrea i un període determinats; cal no 
oblidar, però, que un model és una aproximació a la 
realitat i no la realitat mateixa, més encara quan per a 
certes àrees i períodes hi ha la impossibilitat de contras
tació suficient per manca de registres. 

En aquest article hom es refereix a la contribució de 

foto~r:1fia dr poHrn ci c lcl l (T;t;a plazyphil/a ) prc~ :1 :1 l micrmcopi 
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la palinologia en la reconstrucció de les crisis climàtiques 
plistocèniques, tot fent només una referència esporàdica 
a la utilització d'altres tècniques. L'àrea escollida és ben 
extensa, totes les terres circummediterrànies en sentit 
ampli, ja que l'estat dels coneixements sobre la Península 
Ibèrica no permet la seva ampliació; cal tenir en compte, 
també, que la circulació atmosfèrica hemisfèrica era 
diferent de l'actual, cosa que fa difícil una diferenciació 
entre factors climàtics locals i generals, fet que obliga a 
emprar una escala gran, tot i els problemes que això 
implica. El període escollit, l'últim cicle glacial-intergla
cial, ho ha estat per ésser el més ric de dades, després de 
l'holocè, puix que recentment amb ajut de la informàtica 
hom ha intentat una comparació entre la circulació 
atmosfèrica actual i l'existent fa uns vint mil anys (Cu
MAP, 1976). 

La possibilitat d'establir els canvis qualitatius i 
quantitatius enregistrats diacrònicament en l'estructura 
vegetal d'una regió és en funció de la sedimentació de la 
pluja pol·línica que la coberta vegetal produeix. El tipus 
de dipòsit sedimentari, les seves característiques física
químiques i la continuïtat del seu registre determinen 
que el conjunt pol·línic sedimentari tingui un caràcter 
local o bé regional. 

Les anàlisis poJ.líniques al llarg del segle actual han 
estat centrades en torberes, llacs o paleollacs i coves 
prehistòriques principalment, per bé que hom ha estu
diat també terrasses i sòls. El valor relatiu de diversos 
dipòsits és molt diferent; així els problemes de la sedi
mentació pol·línica en coves, provocats per la circulació 
interna diferencial de l'aportació pol·línica externa (Bui
THI-MAI, 1976), són un inconvenient seriós per a la 
incorporació d'aquestes anàlisis a una reconstrucció 
regional de la vegetació plistocènica, llevat d'alguns 
casos excepcionals en què han pogut ésser incorporats a 
síntesis regionals. Pulsacions com les de Las Cauç han 
estat determinades per primera vegada en coves (LEROI
GOURHAN, 1962), a la proximitat de les quals han estat 
identificats refugis microclimàtics, com el cas de Belvís 
(Aude), confirmat per les anàlisis antracològiques QA
LUT, 1974). Ara bé, la magnitud de la distorsió de la cir
culació i la deposició pol·línica a l'interior de les coves és 
altament significativa, cosa que fa que l'absència d'un 
tàxon pol·línic determinat tingui escassa rellevança, ja 
que la dita absència pot ésser provocada per factors 
aliens a canvis quantitatius o qualitatius de la cobertora 
vegetal exterior. El valor de l'anàlisi pol·línica de les 
coves resta molt ben expressat en el text següent, de W. 
VAN ZEIST i S. BOTTEMA (1982): "L'evidència pol·línica 
dels dipòsits arqueològics no pot ésser considerada. 
Certament, en les regions àrides, on manquen altres 
sediments portadors de pol·len, els jaciments arqueolò
gics poden constituir l'única font d'informació potencial 
sobre la vegetació dels temps antics. Tanmateix, hom 
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pot preguntar-se fins a quin punt pot ésser generalitzat 
l'espectre dels pòJ.lens provinents dels jaciments 
arqueològics en comparació amb els obtinguts a les tor
beres o als fons lacustres." 

Els conjunts pol·línics dipositats en diferents tipus 
de rebliments sedimentaris poden ésser considerats com 
una tanatocenosi QANSSEN, 1981); el caràcter esencial del 
conjunt pol·línic sedimentat és que és format per ele
ments d'aportació local (element autòcton) i regional 
(element aJ.lòcton). Aquest caràcter complex permet de 
considerar-los com a representació de les característi~ 
ques ecològiques de la vegetació emissora de la pluja 
poJ.línica (necessitats tèrmiques, tolerància a l'ombra, al 
vent, a l'acidesa del sòl) i com a comparació de les estruc
tures actuals de vegetació respecte als paleoconjunts 
pol·línics sedimentats. La relació que es pot establir 
entre ambdues línies de treball, la autoecològica i la sine
cològica, permet de proposar per a una regió determi
nada la construcció d'una zonació poJ.línica entesa com 
una unitat biostratigràfica de caràcter regional (NILS
SON, 1983), caràcter determinat per l'estructura de les 
diferents comunitats vegetals que l'ocuparen, per les 
condicions climàtiques que afectaren aquestes comuni
tats i pels processos erosiva-sedimentaris de la regió. 

D'aquesta manera, la caracterització i la identifica
ció de fenòmens qualitatius i quantitatius constitutius 
d'una àrea pol·línica contribueix a l'elaboració d'una 
seqüència biocronostratigràfica territorial, definida per 
les variacions diacròniques dels diferents grups de tipus 
pol·línics considerats estratigràficament i per l'estruc
tura dels grups ecològics de tipus pol·línics. 

Hom no tracta ací de les tècniques i els mètodes 
d'extracció pol·línica dels sediments, sobre els quals 
existeix una bibliografia llarga i extensa (FAEGRI- !vER
SEN, 1964; PONS, 1973; COUR, 1974; Suc, 1980; BIRKS & 
BIRKS, 1980; etc.), sinó que se centra en la metodologia 
d'interpretaci~, de gran importància en els estudis plis
tocènics per a determinar llur grau de fiabilitat. 

Un element bàsic per a la interpretació són les data
cions absolutes, sense les quals hom perd una gran part 
de la informació que es pot treure d'un diagrama pol·lí
nic, sobretot a efectes de comparació. 

El penúltim màxim de fred és situat després de l'in
terstadi d'Odderade (ZAGWIJN i PAEPE, 1968; GROOTES, 
1977). Als Països Baixos, un desert ocupà el paisatge 
(VAN der HAMMEN et al., 1971 ). El refredament és 
també demostrat a Suïssa en l'estadi glacial T4 (WELTEN, 
1978) i al Jura en l'estadi 11 de la Fase Lanterne 11 de la 
Grande Pile (WOILLARD, 1978), datat aquí entre 62.000 
BP i 49800+ 1450 BP (WOILLARD i MOEK, 1982). Poste
riorment a Odderade es produí un recalentament lleu
ger, conegut al nord d'Europa com a complex Moer
shoof-Hengelo, separades ambdues pulsacions per un 
breu episodi de refredament (KOLSTRUP, WIJMSTRA, 
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1977). Llur datació, entre 50.000 i 37.000 BP, coincideix 
amb el doble episodi interstadial de la Grande Pile ano
menat Pile-Charbon, i separat per l'estadi III de la Fase 
Lanterne 11 (WOILLARD, 1978). Fou en aquest moment 
que començà la sedimentació en el recentment format 
llac de Biscaia (409 m.s.m.). Als voltants d'aquest llac 
d'obturació morrènica, situat al peu de muntanya de 
Lorda (V. mapa), s'hi instaHà una vegetació molt dèbil, 
composta per formacions de Festuca i Artemisia, sem
blants probablement a les existents actuatment en certes 
crestes ventoses dels Pirineus; els alts percentatges de 
Pinus són sens dubte fruit d'aportacions llunyanes, 
segons ho demostra l'índex APF (MARDONES, 1982). 

També a aquest moment, aproximadament entre 
50.000 i 37.000 BP, corresponen els sediments glàcio-la
custres de la vall de Llauset (formació Llestui), a l'alta 
conca de la Noguera Ribagorçana; la vegetació, també 
molt escassa, era similar, amb una major presència de 
tàxons termòfils d'aportació eòlica des d'una certa dis
tància, afavorits per la situació del llac al vessant meri
dional pirinenc (ESTEBAN i VILAPLANA, 1983). Entre 
40.000 i 30.000 BP, se situen els sediments analitzats de 
la cova de l'Arbreda (LOUBLIER, 1978). Ací també tro
bem una forta preponderància de les formacions herbà
cies, amb algun tàxon termòfil; ara bé, la interpretació 
d 'aquestes dades és difícil. D'una banda, alguns dels 
tàxons pol·línics trobats no es corresponen amb el pai-
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satge totalment obert, de caràcter climàtic molt fred i 
sec, que s'ha reconstruït, i, de l'altra, els resultats de les 
anàlisis antracològiques (Ros, 1984) anirien també en 
aquest sentit. Així doncs, el medi i les condicions de 
sedimeqtació semblen haver falsejat els resultats. Molt 
probablement, la cobertora vegetal devia ésser força més 
extensa que no pas a les àrees d'alta muntanya o d'in
fluència glacial directa, com Biscaia o Llestui. 

L'estadi posterior se situa cap a 31.900+/-200 BP a 
Biscaia, coincidint amb l'estadi IV de la Fase Lanterne 11 

de la Grande Pile (34 .100+/-290 BP) (WOILLARD i 
MOEK, 1982), l'estadi fred entre Hengelo i Denekamp 
als Països Baixos (ZAHWIJN i PAEPE, 1968; GROOTES, 
1977) i el refredament de les temperatures mitjanes d'es
tiu de les aigües superficials de la mar, observada a 
l'Atlàntic septentrional (SANCETTA et al., 1973). 

Cap als 29.500 BP, se situa a Biscaia l'interstadi de 
Lorda, caracteritzat pel desenvolupament de la vegeta
ció herbàcia i la corba contínua de juniperus (MARDO
NES, 1982), corresponent als Països Baixos a l'interstadi 
de Denekamp (VAN DER HAMMEN et al., 1967). 

Darrera aquest període interstadis trobem el pleni
glacial, caracteritzat pel retorn del fred, d'una intensitat 
només comparable al màxim registrat cap als 60.000 BP 
aproximadament. Correspon a la fase de dipòsit màxim 
de loess a l'Europa central (KUKLA i Koc i, 1972), al prin
cipi de la fase d'avanç de les geleres dels Alps (WELTEN, 



1978) i a estadis corresponents al llac de Lorda (KOLS
TRUP, 1980) i a la torbera de Freissineda a la vall de 
l' Arieja QALUT, 1982), datat als 22.000 BP. A Holanda, 
reaparegué de forma continua el permafrost (VAN D ER 
HAMME , 1967; KOLSTRUP, 1980), i es va constatar el 
caràcter fred i sec de les condicions climàtiques regnants. 
La correlació amb les cores marines és simètrica, i se 
situa cap als 20.000 BP la fase freda de l'Atlàntic septen
trional (RUDDIMAN i Mc INTYRE, 1981), amb temperatu
res mitjanes d'agost al golf de Biscaia d'uns 10°C per 
sota de les actuals, essent les de febrer inferiors uns 4°C 
(THit.DE, 1978). En aquesta etapa, la posició del front 
polar, deduïda a partir de l'estudi de canvis de distribu
ció en conjunts de microorganismes, descendí fins a 
situar-se a l'Atlàntic a l'alçada aproximada de l'estuari 
del Tejo. 

El caràcter fred i sec d'aquest període fóra confir
mat per la situació dels dipòsits morrènics al vessant del 
nord dels Pirineus: mentre que la pulsació dels 60.000 
BP féu davallar les geleres fins al raiguer de Lorda, a la 
dels 24.000/ 15.000 BP no sortiren de la muntanya prò
piament dita, segurament a causa d'una menor alimenta
ció (MARDONES, 1982). 

En dates molt coincidents (14.820+240 BP a Bis
caia, 14.500 BP a Freissineda, 14.000/13.000 BP als Alps 
meridionals), es produí el desenvolupament de la corba 
de ]uniperus, i es marcava l'inici d'un episodi intersta
dia1, correlacionable amb el d'Epe, a Holanda (KOLS
TRUP, 1980), datat a 14.000 BP i amb les anàlisis de cores 
marines, que indiquen als 15.000 BP el principi de des
glaç al nord de l'Atlàntic, segons dades obtingudes al 
golf de Biscaia (DUPLESSY, 1981). Cal dir, però, que a la 
conca del Leman, la data és anter~or, als 15.300 BP (GAI
LLARD, 1977; Rf:YBAUD, 1981). 

A aquest episodi succeí una fase freda breu, corres
ponent al dryas antic inferior al NW d'Europa, que si bé 
és constatada a Biscaia, no deixà en canvi cap rastre a 
Lord a (ALIMEN, 1965; KOLSTRUP, 1980) ni a la vall 
de l' Arieja QALUT, 1982). Immediatament després 
d'aquesta fase, començà el desenvolupament del bosc. 

A partir d'aquest punt començà el tardoglacial, 
entès com una cronozona situada entre l'època glacial de 
clima fred i vegetació herbàcia dominant i la postglacial 
de clima temperat i vegetació forestal constituïda per 
espècies termòfiles. Al tardoglacial tingueren un paper 
molt important les espècies colonitzadores dels mitjans 
oberts, Betula, Pinus. La inclusió de l'episodi correspo
nent al dryas antic inferior dins el glacial recent o dins el 
tardoglacial és, al vessant del nord dels Pirineus, discuti
ble (MARDONES, 1982). Tant des del punt de vista de 
vegetació com geomorfològic, llurs característiques són 
més aviat assimilables a l'última glaciació que no pas al 
tardoglacial. En tot cas, aquest punt ha d'ésser dilucidat, 
com tants d'altres pel que fa a la Península Ibèrica, per 
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una multiplicació d'anàlisis poHíniques a llacs i torberes 
de seqüències contínues. 

Si bé el tardoglacial suposà un cert recalentament, 
aquest no fou continu ni tampoc uniforme, ja que 
s'aprecien diferències en les dates d'inici de l'osciHació 
denominada Bolling, i caracteritzada, a altes latituds i en 
altitud, pel desenvolupament de Betula. Hom hi observa 

Extracció d'un tub amb mostres clavat a percussió (Fow: Autors1 

un desfasament important nord-sud en el seu inici, 
essent més prematur com més cap al sud. A la llacuna de 
Las Sanguijuelas (Puebla de Sanabria, Zamora), el reca
lentament és datat als 13.700+/-200 BP (FLORSCHUTZ i 
MENÉNDEZ AMOR, 1971); en canvi, al nord d 'Europa, la 
data és 12.500 BP (VAN DER HAMMEN, 1967; ZAGWIJN i 
PAEPE, 1968; VAN HOORNE i VERBRUGGEN, 1969; PEN
NINGTON, 1975). La retirada del límit del front polar des 
del nord de Portugal fins a Islàndia-Terranova és datada 
als 13.500 BP (RUDDIMAN i Mc INTYRE, 1981). El 
període es caracteritzà també per un augment de la 
humitat. 

L'efecte de la pulsació següent, relacionable amb el 
dryas antic superior, tampoc no féu el mateix a tot Euro
pa: mentre que a les regions continentals fou més fort, i 
va augmentar la sequedat i va disminuir la temperatura, 
a les regions sotmeses al domini climàtic atlàntic, a causa 
de la influència oceànica, l'efecte fou menor (KOLSTRUP, 
1982). Als Pirineus, el dit efecte fou escàs, i es va notar a 
Biscaia (MARDONES, 1982) i a Freissineda QALUT, 1982), 
una certa baixa de la densitat del bosc de pi i bedoll; a la 
llacuna de Las Sanguijuelas (FLORSCHUTZ i MENÉNDEZ 
AMOR, 1963), sembla força acusat, en canvi. 

L'interstadi que succeí a la dita pulsació és definit 
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pel desenvolupament del ja citat bosc de Pinus i Betula, 
essent contínua la representació de Quercus. És equipa
rable a l'allerod del nord d'Europa (òptim climàtic del 
tardoglacial), i s'observa un augment de la humitat. A la 
llacuna de Las Sanguijuelas, pot datar-se cap als 
11.585+ /-220 BP. 

Immediatament abans del postglacial, hom troba 
una etapa difícil de definir climàticament. Correspon, a 
nivell marí, al període datat als 11.000-10.000 BP; el 
límit del front polar tornà a baixar cap al nord de Portu
gal-Galícia, i la temperatura de l'aigua de superfície de 
golf de Biscaia baixà novament (DUPLESSY, 1981). Açò 
no obstant, llurs efectes no foren homogenis, com ho 
demostra el fet de no aparèixer a totes les seqüències 
poJ.líniques. Així, a Biscaia el trobem datat als 10.860+/ 
-110 BP, ja en fase terminal, i és caracteritzat per una 
obertura del medi vegetal; augmenten els percentatges 
d'Artemisia i disminueixen els de Betula i Pinus. Con
trastant amb Biscaia, no apareix a Lorda ni a Monge 
(ALIM E , 1965), ni a Freissineda QALUT, 1982), però sí a 
la llacuna de Las Sanguijuelas, al delta de l'Ebre, sense 
datació (YLL, 1984) i al nord d'Europa als 11.200/10.400 
BP (BERGLUND, 1971) i a Anglaterra als 11.300/10.800 
BP (PENNINGTON, 1975). El caràcter general és la seque
dat i la poca durada; per açò i per la seva evident hetero
geneïtat geogràfica, hom ha volgut explicar el dryas 
recent com un fenomen ocasionat pel desglaç del casquet 
polar: els icebergs tabulars i les aigües de fusió haurien 
provocat, en baixar vers les costes atlàntiques, vents 
freds que haurien influït sobre el continent (MERCER, 
1969). Ara bé, aquesta fase és també enregistrada a 
Tenaghi Phílippoi (Grècia) i a d'altres punts de la Medi
terrània, fora del domini atlàntic. En tot cas, la discussió 
roman oberta. 

El dryas superior podria també ésser present a 
Búbal, a l'Alt Aragó (MENÉNDEZ AMOR, 1973) i a la tor
bera de Cuerda del Cervunal, al massís de Gredos (RUIZ, 
1983 ), però la mança de datacions en carboni 14 impe
deix per ara majors precisions, i només és possible una 
atribució genèrica d'aquests materials al tardoglacial. 

El postglacial és caracteritzat des del punt de vista 
climàtic per l'augment de la temperatura i, sobretot, de 
la humitat, i des del punt de vista de la vegetació, pel 
desenvolupament del bosc fins a la incidència de l'acció 
antròpica (PLANCHAIS i PARRA, 1983). Encara que surti 
una mica de l'objecte del present estudi, cal fer una refe
rència breu a la data del seu inici, sense insistir gaire en la 
coneguda successió en el desenvolupament de l'estrat 
arbori (Corylus, Quercus etc.). 

S'inicià a l'àrea de la Península Ibèrica una mica 
abans dels 10.210+ /-115 BP als Ports de Riofrío, als 
Picos de Europa (MENÉNDEZ AMOR, 1961 ), abans dels 
10.000+ /-200 a la torbera ~e la vall de La Nava (ME-

É DEZ AMOR, 1968), cap a una data semblant a la de la 

llacuna de Las Sanguijuelas, i cap als 10.650 + /-120 BP a 
Freissineda. Hom ha pres com criteri per a fixar aquestes 
dates el principi de creixement de Quercus. El conjunt 
de datacions coincideix amb la retirada del límit del 
front polar fins a Grenlàndia-Terranova als 10.000/ 
10.200/ 10.600 BP. 

Contrastant amb aquestes dades, aparentment con
tradictòries, l'inici del desenvolupament del Quercetum 
a Anglaterra és situat vers els 8.500 BP aproximadament, 
la mateixa data que als Pirineus mediterranis QALUT, 
1974). Aquest desfasament pot explicar-se per tres fac
tors: la lentitud de la colonització, la proximitat o llun
yania dels refugis glacials i la humitat. En el cas dels Piri
neus mediterranis, el tercer factor sembla ésser el cau
sant del retard; fins 8.500 BP no s'arribà en aquest sector 
al grau d'humitat necessari per al desenvolupament sig
nificatiu de Quercus (tipus caducifolis), almenys fins a 
permetre la concurrència efectiva amb d'altres espècies 
QALUT, 1974). A la reconstrucció paleoecològica del pai
satge, les mateixes causes climàtiques generals no sem
pre produeixen els mateixos efectes sobre la vegetació, 
fet lògic i ben conegut, però que cal tenir sempre present 
per no caure en els perills d'una reconstrucció paleocli
màtica a base d'una sola seqüència, o fent intervenir les 
sèries sedimentàries d'un sol sector geogràfic, sense con
trastar-ho amb d'altres àrees i amb els resultats provi
nents d'altres disciplines científiques. 

Si per a la meitat septentrional de la Península Ibè
rica, entenent-la com no estrictament mediterrània, hom 
compta amb un cert nombre d'anàlisis cronològicament 
fragmentàries, per al sector coster hi ha una sola seqüèn
cia coneguda, però d'una amplitud cronològica molt 
important. És situada a l'extrem occidental de Sierra 
Nevada, i rept el nom de torbera de Padul. Junt amb 
Tenaghi Phílippoi constitueix un dels materials més 
importants de la Mediterrània. Ara bé, les anàlisis que 
s'hi han realitzat no són pas coincidents, ans permeten 
de formular dues línies d'interpretació paleovegetal 
divergents entre si. 

La primera es realitzà sobre una seqüència de més 
de 90 m (MENÉNDEZ AMOR i fLORSCHUTZ, 1964 ), de la 
qual WIJMSTRA (vegeu fLORSCHUTZ et a/., 1971) publicà 
dates absolutes per carboni 14 fins a 14 m de profundi
tat, i és l'última d'una antiguitat de 63.500 BP, ja molt 
generosa per a les possibilitats tècniques del carboni 14. 
Així hom pot entendre la incertesa de la sèrie d'atribu
cions cronostratigràfiques que han estat realitzades per a 
les zones mitjanes i inferiors de la seqüència. La zona 
intermèdia d'aquesta seqüència fou atribuïda en un pri
mer moment al riss 1, 11 i III i la inferior fou correlacio
nada amb el cromer; d'aquesta fins al riss fou identificat 
e) mindelià I i 11 (MENÉNDEZ AMOR i fLORSCHUTZ, 1964 ). 
Posteriorment, Wijmstra proposà una sèrie de zones de 
vegetació en les quals es destaca l'alternança d'estructu-
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res de vegetació diferents: en unes domina una vegetació 
estepària d'Artemisia i Chenopodiaceae, i a d'altres hom 
troba restes interglacials, correlacionades respectiva
ment amb el holstein i l'interstadi Riss 1-11 de la cronolo
gia de l'Europa nord-occidental. La coberta arbòria en 
una zona d'interestadi Granada / Holstein és formada 
per un bosc càlid i humit, amb Fagus,]uglans, Quercus 
pubescens, Tsuga, i Cedrus; a l'interstadi següent (Pa
dul / riss 11) hom troba una seqüència diferent, dominant 
una vegetació oberta amb alguns grups dispersos de 
Pinus i una extensa presència d'Artemisia i Cheneopo
diaceae, o un bosc de Quercus ilex . Tot aquest model 
correspon a unes crisis climàtiques amb correlacions 
possibles amb la zonació nord-europea. Per fi, per als 
darrers 24 metres superiors, hom proposà una zonació 
caracteritzada per la presència de l'últim interglacial, 
amb els interstadis Amersfoort, Brorup i Odderade, a 
més d'identificar-se el pleniglacial inferior, l'interpleni
glacial i el pleniglacial superior. 

El més essencial d'aquesta interpretació proposada 
per Wijmstra és el reconeixement de crisis climàtiques 
provocades per baixes temperatures, generadores d'una 
dinàmica vegetal on predomina la vegetació oberta este
pària d'Artemisia i Chenopodiaceae amb grups disper
sos de Pinus. Els autors proposen per a l'equivalent de 
l'eemià centreuropeu tres fases: 1) un bosc de Quercus 
pubescens, amb la presència d' Ilex aquifolium, 2) un 

Exemple de diagrama poHínic com els que sc citen al text, fet per N. Planchais 

bosc obert de Quercus pubescens amb algunes ericàcies 
del tipus Calluna, 3) un bosc amb Fagus, Abies i Quer
cus pubescens, de caràcter per tant força més humit . Més 
amunt hom torna a trobar un bosc de Quercus pubescens 
amb algun Ilex aquifolium. Als interstadis superiors, la 
vegetació es degué obrir més, i passà d'associacions de 
màquia amb Quercus ilex, Pistacia i Cistus a boscs oberts 
amb Quercus ilex o bé amb Quercus pubescens. Durant 
les pulsacions tèrmica-hídriques de l'interpleniglacial 
s'hi degueren haver desenvolupat boscs de Pinus. 

Aquesta interpretació semblava ben sòlida, puix 
que era ecològicament coherent i s'acordava bé amb els 
referits models centreuropeus. Recentment, però, fou 
extreta una nova seqüència d'uns cinquanta metres, més 
al nord de l'àrea de sondeigs de Florschutz i Menéndez 
Amor, els primers resultats de l'anàlisi de la qual (PONS 
i REILLE, 1983) són força contradictoris amb els ante
riors, i, cas de confirmar-se, obligaran a reinterpretar les 
correlacions proposades abans per a la seqüència de 
Padul, ja que afecten tant a la proposta botànica com a la 
cronològica efectuada per Wijmstra. 

Un element significatiu d'aquesta revisió és la ine
xistència, en opinió de Pons i Reille, de Fagus i d'Ilex 
aquifolium, dos tàxons que, en palinologia (i, en con
cret, en la interpretació anterior), són utilitzats com a 
marcadors climàtics. El problema, però, està en el criteri 
utilitzat per a realitzar comptatges pol·línics, puix que 
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encara que una determinada mostra pugui ésser conside
rada estadísticament representativa a partir d'un cert 
nombre de tàxons comptats per nivell, si aquest no és 
funció de la quantitat total de pol·len per nivell identifi
cat (COUR, 19743), hom pot caure en omissions greus. 
L'absència dels dos tàxons citats, doncs, pot ésser autèn
tica o bé el que hom anomena en palinologia un artefac
te. Costa de creure aquest punt concret de la reinterpre
tació de Pons i Reille, i més quan aquests dos pòl·lens 
són molt fàcils d'identificar; l'única possibilitat d 'error 
seria una contaminació, gens infreqüent si hom no té 
molt de compte; en tot cas, caldrà esperar els resultats 
definitius per a poder jutjar. 

D'altra banda, i seguint amb la nova interpretació, 
un deteriorament del clima termo-pluviomètric explica
ria a Padul la degradació de l'estructura vegetal, que 
passà del bosc de Quercus caducifoli a associacions de 
Pinus i juniperus. Als moments culminants d'aquesta 
degradació, els percentatges d'Artemisia, Chenopodia
ceae i, ocasionalment, Ephedra augmentaren. Així, en 
períodes sense crisis climàtiques a Padul es desenvolupà 
una vegetació arbòria oberta de Quercus t. ilex i Erica t. 
arborea (i no t . Calluna com hom proposà anterior
ment, l'error més possible de cometre) entorn del lloc 
(p. 11.2-5, PONS i REILLE, 1983 ). Aquesta vegetació arbò
ria era de Quercus caducifolis i Pinus als vessants de Sie
rra Nevada, mentre que els sectors més elevats eren ocu
pats per formacions herbàcies, sovint de caràcter estèpic. 
En els períodes crítics, el model degué ser la desaparició 
de quasi tots els tàxons arboris, a excepció del Pinus (si 
bé cal recordar la relació entre la presència en un punt de 
sedimentació i la seva presència fitogeogràfica real en les 

prox1m1tats d 'aquest punt), i l'extensió de les forma
cions herbàcies estepàries. La causa d'aquests canvis fóra 
un augment de la sequedat; així, durant el període de les 
crisis climàtiques més antigues només desaparegué el 
Quercus caducifoli, mentre que minvaven els percentat
ges de Betula i Alnus, amb una culminació de Pinus t. 
halepensis; ací fou el factor hídric la causa manifesta de la 
degradació; en els dos períodes de crisis climàtiques pos
teriors tots els Quercus minvaren dràsticament; l'aug
ment dels tàxons estèpics no permet de determinar el 
paper tèrmic o hídric que caracteritzaria aquesta crisis 
segons Pons i Reille . 

Aquest model d 'alternança climàtica té molts punts 
en comú amb el proposat per J.P. Suc per al plio-quater
nari mediterrani. Com ja és admès actualment, a les nos
tres latituds i al voltant de la Mediterrània, el factor més 
important i limitador és la humitat; entesa en sentit 
ampli del model de Pons i Reille, se'n desprèn que, mal
grat l'extensió dels elements estèpics, el caràcter climàtic 
de la zona mitjana del diagrama fou menys rigorós que el 
determinat per a àrees septentrionals i orientals de la 
Mar Mediterrània sotmeses a crisis de marcat caràcter 
fred i sec. A Padul, per tant, la sequedat fou menor, i la 
crisi climàtica va ser més humida i menys freda que en 
d'altres àrees de la Mediterrània. Cal afegir, però, que de 
moment hom només compta amb una data coneguda per 
al nou diagrama de Padul, encara que pròximament 
seran publicades totes les dades obtingudes de la seqüèn
cia (REILLE, comunicació personal) . De tota manera, el 
més probable és que l'esquema anterior sigui considera
blement rejovenit. 

Un model relativament pròxim podem trobar-lo en 
el diagrama de Dar Fatma, provinent d 'una seqüència 
torbosa del nord de Tunis (BEN TIBA i REILLE, 1982). 
Ací també pot ésser determinada l'existència de tres 
períodes de crisis climàtiques successives, encara que de 
moment la correlació cronològica no resulti clara amb 
els materials de Padul. La vegetació al voltant de la tor
bera fóra constituïda per una cobertora d'Alnus gluti
nosa situada a les immediacions, un bosc de Quercus 
caducifoli i algunes agrupacions esporàdiques de vegeta
ció herbàcia estèpica. En els períodes crítics, aquestes 
formacions s'estendrien especialment, i es mantindria la 
presència de Pinus (davant la qual cal fer la mateixa 
advertència anterior). A Dar Fatma, la disminució de 
Quercus i l'extensió d'elements estèpics no implica la 
disminució del pol·len de cistàcies com Helianthemum 
t. halinium; els autors proposen que no existí cap varia
ció tèrmica fonamental dins el caràcter globalment fred 
d'aquestes crisis, i que es tractava més aviat d'un aug
ment simple de la sequedat. 

Si per a la Mediterrània occidental quasi tot està per 
fer, per a la Mediterrània oriental hom disposa d'una 
sèrie de seqüències ben datades, correlacionables entre 



elles. Malgrat açò, la malla de cobriment del territori és 
encara incompleta. Els sectors més estudiats són el lito
ral palestinià, el sector oriental de Síria, l'occident d'Iran 
i el centre de Turquia, com mostra el mapa. 

En el marc cronològic fixat, la seqüència fonamen
tal són els 40 metres superiors de Tenaghi Phílippoi 
estudiats per Wijmstra el 1969 i el1978, que han permès 
una zonació paleovegetal i paleoclimàtica des del 
període eemià (pangaion, en la denominació local de 
l'últim interglacial) fins a l'holocè. Altres materials també 
molt importants són els provinents dels llacs de Xinia dels 
últims 25.000 anys i de loannina (BorrEMA, 1974). 

Des de l' últim interglacial és possible de determinar 
els caràcters bàsics de les crisis climàtiques del sector 
oriental de la Mediterrània. Essencialment, sembla con
firmar-se la proposta de Suc i Zagwijn del 1982 referent 
a l'aridesa com a factor limitant del desenvolupament de 
la cobertora vegetal del sector. En aquest sentit, en un 
context de baixa de les condicions tèrmiques, l'augment 
o la disminució de la humitat és un element climàtic 
important en la dinàmica vegetal. Les correlacions que 
s'estableixen entre els diagrames del llac de loannina, 
Tenaghi Phílippoi i Ghab permeten de diferenciar com a 
fet essencial l'existència a tots ells d'estructures vegetals 
compostes per Artemisia i Chenopodiaceae al llarg de les 
crisis climàtiques. A partir de l'eemià pangaion, les pul
sacions positives d'humitat i de temperatura permeteren 
el desenvolupament d'una vegetació arbòria formada 
per Quercus coccifera, Quercus robur i Pinus, o bé, per 
Abies, Pinus, Quercus cerris i Carpinus. Les diferències 
eJ;ttre la primera i la segona associació de tàxons arboris 
permeten de diferenciar dins l'interglacial variacions de 
la humitat, fonamentalment (ZAGWIJN, 1974; VAN DER 
HAMMEN et al., 1971 ). 

Posteriorment a aquest interglacial s'estableix una 
dinàmica correlacionable amb la zonació de l'Europa 
occidental (BOTrEM A, 197 4 ). A Tenaghi Phílippoi es 
destaca la presència dels interstadis Amersfoort, Brorup 
i Odderade, en terminologia holandesa, denominats 
localment Doxaton, Dramas i Elevtherúpolis, respecti
vament. Durant aquests estadis es desenvolupà un estrat 
arbori format de Quercus robur i Carpinus, a excepció 
de l' interstadi de Doxaton, on hi ha només Quercus coc
cifera, acompanyat per Chenopodiaceae i Gramineae. 
Hom podria deduir, doncs, d'aquestes dades que el 
caràcter climàtic, del clima termo-pluviomètric, dels 
interstadis varia en funció d'una major o menor seque
dat, acompanyada o no de temperatures favorables a una 
extensió de la cobertora arbòria. 

En els períodes en què la cobertora arbòria desapa
reix i els diferents tàxons que la componen es refugien en 
els sectors més alts, que els són favorables (en general, a 
les regions més altes dels sistemes muntanyencs litorals), 
l'alternança dels factors limitants, siguin temperatures 
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molt baixes, siguin temperatures baixes i gran sequedat, 
pot ésser observada gràcies a les variacions en la compo
sició dels baixos percentatges arboris dels citats grups 
dispersos i aïllats . 

En aquest sentit, cal citar a Tenaghi Phílippoi la 
variació que és registrada en la composició arbòria amb 
posterioritat a una fase estepària, composta aquella per 
tres grups: vegetació oberta de Quercus ilex, Pistacia i 
Juniperus , grup de Quercus sessiliflora i Quercus pubes
cens, i grup de Pinus nigra i Pinus sylvestris . Malgrat 
tractar-se d 'una vegetació marginal, hom comprèn fàcil
ment el caràcter diferent que en ple període de crisis cli
màtica pogueren presentar els factors d'humitat i de 
temperatura. Totes aquestes variacions són, com és evi
dent, una funció de la dinàmica termo-pluviomètrica de 
les fases diferents de la crisis climàtica del plistocè superior. 

La complexitat d'aquesta dinàmica de recuperació 
de les temperatures i de variacions en el grau d'humitat 
és palesa a l'hora de relacionar qualitativament zones 
poHíniques interstadials diferents, fins i tot entre locali
tats relativament properes, com loannina i Tenaghi Phí
lippoi. Encara que alguns autors proposaren una sime
tria entre algunes zones poHíniques d'ambdós diagra
mes (VAN D ER HAMM EN et al., 1971 ), resulta evident la 
traducció diferent a l'estrat arbori d'aquests millora
ments climàtics. En el cas de Tenaghi, hom troba en el 
seu estrat arbori tàxons com Abies, Fagus, Carpinus 
betulus, mentre que en la mateixa zona a loannina 
aquests tàxons són absents, i hi domina el Quercus t . 
robur (BOTrEM A, 197 4 ). 

D'altra banda, cal destacar la importància de l'asso
ciació Artemisia Chenopodiaceae, com ja ha estat asse
nyalat, que correspon en el temps a la màxima extensió 
de !'inlandsis a Europa. A més de Tenaghi Phílippoi i 
Ioannina, també és documentada al llac de Xinia, a l'est 
de la Grècia continental (BOTIEMA, 1974). Ací, el factor 
limitant de l'extensió de la cobertora arbòria no fou sols 
la baixa temperatura sinó també la sequedat extrema. 
Hom troba també aquesta associació als diagrames del 
llac de Kopaís (TURNER i GREIG, 1975), correlacionable 
amb el llac de Xinia a partir dels 25.000 BP. 

L'últim glacial presenta a Xinia una vegetació este
pària amb la presència de grups d'arbres aïllats en hàbi
tats favorables, pins i alzines. Cap als 15.000 BP, s'expe
rimentà una millora climàtica, reflectida per l'extensió 
de Pinus, substituint, però, l'estepa a les elevacions més 
baixes. Posteriorment, una descompensació entre l'aug· 
ment de la temperatura i un augment insuficient de les 
precipitacions tornà a fer minvar els Pinus; finalment, al 
dryas recent, desaparegué (BOTIEMA, 1974). 

D'aquesta forma es configuren els trets més gene
rals de la crisi climàtica a Grècia des de la fi de l'últim 
interglacial eemià-pangaion: l'existència d'estructures 
vegetals estepàries compostes per Artemisia i Chenopo-
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diaceae, amb Gramineae i Umbelliferae en casos parti
culars. Aquest paisatge vegetal és funció de dos factors 
!im i tants de la cobertora arbòria: les baixes temperatures 
i l'escassa humitat. 

Al sector de llevant de la Mediterrània hom compta 
amb diverses seqüències a Palestina i Síria. A Palestina, 
les anàlisis de Huleh (diagrama publicat per Tsukada al 
Japó, reprès per Bottema i Van Zeist, el 1981, i de Bir
ket-Ram (WEI STEIN, 1976) mostren variacions del 
mateix ordre i magnitud, correlacionables entre elles 
durant els últims 30.000 anys. Cap als 24.000 BP se situà 
el huleh amb l'expansió de l'estepa d'Artemísia, senyal 
del període més sec. Vers els 14.000 BP hom troba un 
increment important dels Quercus, explicat per un pro
bable augment de les precipitacions. Posteriorment, vers 
els 10.000 BP, disminueixen els Quercus i la resta de 
tàxons arboris. Ara bé, la dinàmica vegetal que hom 
troba a Huleh no concorda amb la de Grab, al nord-oest 
de Síria (NIKLEWSKI i VAN ZEIST, 1970). Si bé hom hi pot 
veure una estructura estepària d'Artemísia i Chenopo
diaceae al llarg del darrer glacial, no s'hi desenvolupà 
una cobertora arbòria posterior de Quercus fins al pri
mer holocè, moment en què aquesta disminuí a Palestina. 

U na altra dissimetria és registrada entre els diagra
mes de Van, al sud de Turquia i de Zeribar, a l'oest de 
l'Iran; en aquests materials, la recuperació de la cober
tora vegetal tampoc no coincideix cronològicament. 
Així, a Zeribar, el seu desenvolupament començà als 
10.500 BP, i vers els 6.400 BP es consolidà l'estructura 
vegetal actual (VA ZEIST i BOTTEMA, 1982). En canvi, al 
llac de Van, les condicions àrides continuaren fins als 
6.400 BP, moment en què començà l'expansió de la 
vegetació arbòria, per consolidar-se vers els 3.400 BP 
aproximadament. 

Quina és la causa d'aquest fenomen? Hom no es 
troba davant un cas isolat ja que el mateix s'esdevé als 
Pirineus a l'inici del postglacial, a la cubeta del Txad i als 
voltants de la mar d'Aràbia. Si bé és clar que factors 
topogràfics com l'altitud sobre el nivell de la mar o l'ex
posició (la dissimetria entre els vessants orientats a migjorn 
i els que ho són a tramuntana, tenen un paper considera
ble, no són suficients per a explicar diferències tan marca
des. 

És ben sabut que durant el quaternari europeu es 
produïren a nivell florístic migracions importants d'es
pècies, no sols en sentit nord-sud, sinó també est-oest i 
en altitud. La destrucció del bosc no fou de cap manera 
total a les latituds a les quals hom fa referència en aquest 
treball, a les terres circummediterrànies. A partir 
d'aquestes àrees i de refugis puntuals més al nord, evi
dentment més rars com més cap a l'inlandsis, es produí 
l'expansió de la cobertora arbòria quan les condicions 
climàtiques foren favorables (FRE ZEL, 1968; VA CAM
PO, 1969). La proximitat o llunyania d'un punt qualsevol 

Aquesta vall pirinenca ac tual pot Sl' rvir per a representar l'aspecte q ue d l·v icn tenir lc, tl' rrl'' 

baixes d urant les pulsacions frcdc'i del quata nari . 

respecte a un refugi o àrea boscada provocà una dissime
tria cronològica important, funció del temps que aquest 
moviment, anomenat téléscopage en la bibliografia fran
cesa, necessita per a produir canvis significatius. 

El grau de desmantellament de la cobertora vegetal, 
és a dir, la consideració de fins a quin punt ha estat des
truïda la cobertora vegetal anterior, també tingué un 
paper molt important, sobretot en condicions extremes. 
Un bon símil seria el que s'esdevé actualment amb les 
desforestacions a gran escala per incendis forestals, per 
exemple; en certes àrees on la cobertora arbòria és des
mantellada totalment, els processos erosius posteriors 
impedeixen que es pugui tornar a l'equilibri anterior, 
encara que hi hagi una massa forestal propera que ho fes 
possible. A nivell florístic, les nombroses extincions 
d'espècies a Europa durant els períodes glacials determi
naren, òbviament, quines foren les espècies que consti
tuïren la cobertora arbòria durant les fases en què les 
condicions climàtiques eren més favorables. 

Per damunt de tots aquests factors, però, és deter
minant la molt complexa història de la circulació atmos-
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fèrica a l'hemisferi nord, que és, en definitiva, responsa
ble en última instància de les condicions termo-pluvio
mètriques locals. Sense la seva consideració és tècnica
ment impossible la reconstrucció de la dinàmica paleo
vegetal d'una regió determinada, com ho mostra l'exem
ple del que s'esdevé a la mar d'Aràbia. 

L'extensa àrea que comprenen les costes orientals 
africanes i les occidentals as iàtiques es troba sota la 
influència del monsó afro-as iàtic, d'un caràcter estacio
nal molt contrastat, motiu pel qualles seves variacions 
durant el plistocè i l'holocè tenen en la vegetació una 
correspondència molt destacada. 

La cronologia dels períodes d'intensitat màxima del 
monsó africà, responsable de les crescudes del Nil origi
nadores dels sapropels de la Mediterrània oriental, té 
una correlació positiva amb els períodes d'insolació 
orbital màxima d'estiu de l'hemisferi nord sota els trò
p'ics, fins i tot quan aquests períodes són sincròn ics dels 
grans casquets glacials (ROSSINGNOL-STRICK, 1982, 
1983 ). Aquest fet obliga a fer referència a la teoria de 
Milankovitch, sobre l'origen de les oscil·lacions periòd i-
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ques del clima terrestre durant el plistocè, basada en la 
relació entre les dites oscil·lacions i les variacions dels 
paràmetres de l'òrbita terrestre (M ILANKOVITCH, 1941 ; 
BERGER, 1978). Els resultats de l'estudi de les variacions 
extremes del vo lum glacial global (SHACKLETON, 1969, 
1976, 1977; CuMAP, 1976, 1981) semblen confirmar-la, 
car es comprova una notable correlació entre ambdós 
fenòmens. 

Tornant a la mar d 'Aràbia, es pot afirmar que, entre 
els 22.000 BP i els 15 .000 anys BP, és documentada una 
fase d'aridesa a les zones tropicals d'Àfrica (TALBOT, 
1980), a les vores continentals de la mar d'Aràbia i a l'Ín
dia, als 15° N (VAN CAMPO, E., 1983 ). U na hipòtesi 
explicativa d'aquest fenomen seria la baixa de la tempe
ratura troposfèrica, deguda a la reducció màxima de la 
insolació orbital, que provocaria una disminució de les 
precipitacions i un debilitament considerable del monsó 
d'estiu . Hom veu, doncs, els canvis complexos que es 
produeixen en la circulació atmosfèrica, i que afecten 
d'una manera determinant la vegetació. Hom ha esta
blert per a aquesta regió una doble dinàmica. D 'una ban
da, en la mesura en què l'augment del gradient tèrmic 
degut a la presència dels casquets glacials accelerà la cir
culació atmosfèri ca, especialment la cèl·lula de Hadley, 
l'evaporació als tròpics s'intensificà, contribuint a la 
dessecació i a l'aridesa. 

El contrari passà amb la humitat màxima, que aug
mentà ací quan la insolació màxima d'estiu també ho 
féu. Ara bé, si en el cas anterior la respos ta a les condi
cions atmosfèriques era sincrònica a nivell de vegetació, 
en aquest cas no és així. Hi ha una forta dissimetria en el 
caràcter de les paleovegetacions que voregen I' est i I' oest 
de la mar d'Aràbia cap als 11.000 anys BP, període de 
màxima humitat a l'Índia, sincrònic del període de 
màxima insolació. 

Així, mentre a l'Índia es desenvolupen formacions 
de caràcter humit, com els manglars, a les altres zones 
roman el caràcter àrid de la vegetació. L'explicació 
d'aquesta resposta diferent està en el grau de degradació 
de les formacions vegetals: on, com a resultat de l'ari 
desa anterior, són més desmantellades, l'albedo, acres
cut pel sòl nu , actua com a procés de conservació o feed
back, i retarda l'arribada del grau de màxima humitat 
fins entrat l'holocè, bloquejant els mecanismes de for
mació de pluges. És ben clar, doncs, que, quan una for
mació és menys degradada, més ràpidament s'hi deixen 
sentir els efectes de les noves condicions climàtiques 
(VA CAMPO, E., 1983). 

Un altre exemple d' aq uesta interacció de fenò mens 
hom el té en el sector occidental de la zona tropical afri 
cana. Entre una data lleugerament anterior als 30.000 i 
13 .000 anys BP se succeïren en aquesta àrea tres fases. La 
primera és datada des de poc abans dels 30.000 als 25.000 
anys BP, i és caracteritzada per tenir un clima clarament 
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El límu dd p1 negre (Pmu5 unonata), testimoni canviant de les pulsacions fredes. 

més fresc que l'actual i de tipus mediterrani, predomi
nant en la vegetació els elements cronològics sahelo-sin
delians. 

La segona s'estén entre els 24.000 (+ /-1.000) anys 
BP i els 20.000 ( + /- 1.000) anys BP, afectant tota la zona 
circumsahariana i el Camerun. Reapareixen els tàxons 
tropicals, i es manté la presència pol ·línica anterior, sota 
condicions tropicals, en un ambient encara fresc i encara 
amb pluges hivernals al Sàhara septentrional. 

La tercera fase, a partir dels 20.000 ( + /-1.000) anys 
BP, és caracteritzada per l'aridesa generalitzada en zona 
tropical i, en menor grau, en la zona mediterrània (MA
LEY, 1976, 1981 ). Aquesta fase àrida detectada al conti
nent africà té una correlació positiva amb la detectada 
per als territoris circumdants de la mar d'Aràbia. 

Vers els 18.000-20.000 anys BP es produí, tant a 
Europa com a l' Amèrica del Nord el màxim avanç del 
glaç, el cald maximum en la bibliografia anglesa, i es van 
estabi litza r els inlandsis cap als 15.000 anys BP. Com pot 
relacionar-se aquest fet amb l'aridesa africana i amb el 
període de mínima insolació d 'est i~ de I 'hemisferi nord? 

Un model explicatiu fóra el de Ma1ey de 1976 i de 
1978: el gradient tèrmic entre els pols i els tròpics seria, 
per a aquesta fase, molt fort a l'hemisferi nord. Uns 
valo rs probables són 40°C-700 mb, i la zona de conver-

(Foto: }. Alsma ) 

gència intertropical restaria tot l'any a l'hemisferi sud 
com a mitjana global (NEWELL, 1973). Les temperatures 
a l'inlandsis, d'elevat albedo, devien ésser molt baixes i la 
circulació atmosfèrica, doncs, fortament accelerada, 
especialment la cèl·lula de Hadley . Aquesta acceleració 
degué contribuir a la intensificació de l'evaporació i, per 
tant, a la dessecació; els alisis freds del sector del nord, cir
culant a nivell del sòl, d'acció desertitzant, degueren donar 
pas en altitud a un aire humit i relativament més càlid for
mat en els ascensos de la zona de convergència intertropi
cal, el qual devia arribar a les latituds mitjanes i altes circu
lant en altura. Aquest aire humit degué permetre la conser
vació de la vegetació a les muntanyes de les zones tropicals 
i mediterrànies (MALEY, 1976), en contrast amb l'aridesa 
de les zones baixes (VAN CAMPO, E., 1983 ). 

Aquest complex model paleoclimàtic i paleovegetal 
de les terres circummediterrànies, que ha estat explicat 
molt sumàriament en aquestes poques pàgines, demostra 
la necessitat de considerar l'estudi de la paleovegetació des 
d'un punt de vista global i interdisciplinari. De tota mane
ra, el treball que resta a fer i la problemàtica encara no 
resolta és enorme, i més en el cas de la Península Ibèrica, 
on tot just s'ha iniciat . 

Agustí Esteban i Amat 

i lgor Parra i Vergara 
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JOSEP MARIA PUCHADES i BENITO 
(Granollers, 1913- Barcelona, 1982) 

Enginyer industrial per la Un iversitat 
de Barcelona el 1943, doctorat el 1965 i 
diplomat en urbanisme per l' Insti tu to de 
Estudios de Administración Local el 
1954, la seva tasca es diversificà en els 
camps de la docència, l' urbanisme, la 
cartografia i la geografia. Entre 1935 i 
1939 treballà com a delinean t a la Conse
lleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, on col· laborà en la Ponència 
per a la Divisió Territorial de Catalun ya 
amb Pau Vila, l'amistat amb el qual man
tingué tota la vida. El 1945, ingressà en 
Servei Cartogràfic de la D iputació de 
Barcelona, que d irigí des del 1958 fins a la 
seva mort, i on creà la Cartoteca Ed uard 
Brossa, recul l històric de la carto~rafia 
catalana. Entre 1946 i 1966, fou me.mbre 
de la Comissió Provincial d'Urbanisme 
i, a més, durant la dècada dels seixanta 
fou cap dels serveis de protecció civi l i 
d'incendis de la mateixa Diputació. Fou 
també enginyer municipaL de diversos 
ajuntaments en dates diferer),ts, com els 
de Granollers, Carme, la Pob la de C lara
munt o Balsareny, per exemple. A lhora, 
entre 1943 i 1980, fou professor de topo
grafia i geodèsia, i d'urbanisme i serveis 
urbans a l'Esc-bla Tècnica d'Enginyers 
Industrials de Barcelona, i entre 1970 i 
1975 donà les classes de cartografia de la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la Uni
versitat de Barcelona. Per la seva tasca 
professional, així com per la seva afecció 
a la geografia, i com a animador de l'Edi
torial Alpina primer, i de la Montblanc-

Martín després, realitzà una llarga sèrie 
de publicacions individuals i col·lectives. 
Entre les primeres es destaquen to t un 
conjunt d 'articles de divulgació geogràfi
ca, publ icats des del1929 a revistes locals 
de Grano llers, com "La Gralla", el "But
lletí" de l'Agrupació Excursionista o la 
revista "Vallès", o a programes de fes tes 
majors de G ranollers i de Torelló; 
publicà també diversos mapes excurs io
nistes de Catalunya. El río Besós, publi
cat el1 948 a la Misce f.làniaj. A lmera, fo u 
la seva tes i doctoral. E l 1975, publicà la 
M iscef.lània Pau Vila i, des del 1978, la 
"Revista Catalana de Geografia", en la 
qual, com a director primer i fundador, 
fé u col·laboracions diverses i les seves 
darreres publicacio ns. 

MANUEL DE TERA.N AlVAREZ 
(Madlid, 1904-1984) 

El migdia del 7 de maig de 1984 morí, 
al seu domicil i madrileny, Manuel de 
Teran Alvarez, a vuitanta anys. Encara 
no fe ia deu anys que havia assoli t la jubi 
lació de la seva càtedra a la U niversitat 
Complutense, i que havia acced it a la 
di recció de la revista << Estudios Geogra
ficos ». L'enterrament, al pet it cementiri 
de Pozuelo de Alarcón, protagonitzat 
per la plu ja primaveral, constituí una 
concentració de professionals de la geo
grafia, de professors un iversitaris, de 
membres de les reials acadèmies de la 
H istoria i de la Lengua Española. 

Teran pertany a la generació de geò
grafs que, com Pau Vila a Catalunya, 
introduí els parad igmes regionals fra nce-
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sos. Alhora, com Lluís Solé Sabarís a 
Catalunya, fou un pedagog eminent, pri
mer catedràtic de I' Institu to Escuel a, 
després del Beatriz Galindo, i, finalment, 
de la U ni versi tat. C apdavanter de la geo
grafia d 'Espanya i mestre de geògrafs 
universitaris són els trets fonamentals de 
la seva personalitat acadèmica. Però 
Teran, a més, fou un ciutadà eminent i 
home d 'una profund a humanitat , obert 
d 'esperit i mo lt comprensiu respecte a les 
històriques reivindicacio ns nacionals de 
Catalunya. 

N at a Madrid l'agost de 1904, Manuel 
de Teran es doctorà el1 927 amb una tesi 
d'histò ria de l'art . D 'alesho res ençà es 
dedicà a l'ensenyament secund.ari , pri 
mer a l' Instituto Esc u ela de Madrid , rela
cionat amb els ambients de la lnstitución 
Libre de Enseñanza, i després de la gue
rra als instituts de batxillerat Isabel la 
C atólica i Beatriz Galindo, fin s el 1970, 
en què les incompatibilitats l'obligaren a 
deixar-ho. En efecte, des del 1951 era 
catedràtic de geografia a la universitat de 
Madrid , on des del1953 inicià la direcció 
de tesis de llicenciatura i des del 1956 de 
doctorat. El1975 assolia la jubilació uni
versitària i entrà el mateix any a la Real 
Academia de la Lengua, i l'any següent a 
la Real Academia de la Historia. També 
el 1975 assumí la direcció efectiva de la 
revista Estudios Geografi cos, del CSIC. 

Teran inicià les seves publicacions de 
geografi a d ~Espanya, justament amb un 
capítol sobre Castella la N ova per a la 
Geografia universal Gallach, de Barce
lo na, el 1929. La geografia d'Espanya ha 
estat una de les constants de les seves 
preocupacions: el 1951 inicià la direcció 
de la Geografía de España y Portugal, de 
l'edí torial Mo ntaner i Simón de Barcelo
na, i el1968 la de la Geografía regional de 
España, de l'Ariel, juntament amb Solé 
Sabarís. La Meseta i ambdues C astelles, 
Madrid i les places africanes han estat 
objecte principal de ses investigacions. 
La geografi a universal i la geografi a polí
tica també han originat algunes obres 
afortunades, especialment ll igades a les 
seves tasques d 'ensenyament ; entre to tes 
destaca el llibre Imago m undi, geografi a 
universal en dos vo lums publicada per 
l'editorial Atlas, de Madrid , el 1952. 

Aquesta tendència regional és directa
ment connectada amb la seva fo rm ació , 
lli gada a l'esco la francesa. A través dels 
natu ralistes i dels humani stes de la lnsti 
tución Libre de Enseñanza entrà en con-
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tacte amb els plantejaments d 'aquesta 
escola geogràfica que, durant els anys de 
la seva formació, era la més infl uent a 
Europa occidental. Frui t de la seva ads
cripció decidida al paradigma regional és 
també un dels seus articles teòrics més 
coneguts, La causalidad en Geografía 
humana. Determinismo, posibilismo, pro
babilismo, publicat a «Estudios Geogra
fi cos» el 1957. 

Teran , a més, encetà els estud is de geo
grafia urbana, amb el seu estudi prime
renc sobre Calataiud, Daroca i Albarrasí, 
publicat a «Estudios Geograficos » el 
1942 . Una vintena d 'anys més tard , el 
196 1, publicà a la mateixa revista els seus 
articles més influents en aquesta especia
litat ; dedicats a Madrid tots tres, en·des
taca l'anàlisi de dos carrers de Madrid, els 
de Toledo i Alcala, on aplicà el mètode 
d 'estudi dels usos del sòl de Jean Tricart . 
La major infl uència, però, en la geografia 
urbana espanyola li ve sens dubte de la 
seva tasca de di recció de tesis de llicencia
tura i de docto rat i de treballs d 'urba
nisme sobre aquest tema. Una desena de 
treballs en plans d 'o rdenació urbana, i 
una quinzena de tesis doctorals en són el 
seu millor ll egat. 

Els darrers anys de la seva vida retornà 
un xic a les preocupacions naturalistes 
del s inicis de la seva fo rm ació, si més no 
en les seves investigacions. Així, el 1970 
publicà un article sobre la deriva conti
nental, mentre que els seus discursos de 
recepció a les acadèmies de la Lengua i de 
la H istoria tractaren de les fo rmes del 
relleu i de l'origen de les muntanyes, res
pectivament. La mort el sorprengué en 
plena elaboració d'un article sobre l'ori
gen de les muntanyes, justament, entre el 
naturalisme i l'historicisme que mai no 
deixà. 

En con¡unt, Manuel de Teran ha 
representat una etapa de la geografia 
espanyola, la de les grans individualitats, 
que amb la seva mort, com amb la de Pau 
Vila, es va tancant de fo rma inexorable. 
Avui la geografia s'obre cap a un treball 
menys ind ividualitzat, ple de problemes 
que tot just comencen a formular-se. La 
~ Rev i s ta Catalana de Geografia>> , en 
aquests moments, doncs, no podi a dei 
xar de retre un homenatge pòstum al 
geògraf eminent, al ci utadà honrat, a 
l'amic de Catalunya, don Manuel de 
Teran Alvarez. 

11 SETMANA D'ESTUDIS URBANS 

Entre els dies 2 i S de maig de l'any pas
sat, i organitzada pel D epartament de 
Geografia de l'Estudi General de Lleida, 
hom celebrà la li Setmana d'Estudis 
Urbans, a la sala d 'actes del Col·legi O fi
cial d 'Aparelladors i Arquitectes Tècnics 
de Lleida. 

Aquest any el tema general de debat 
era l'evolució recent i la problemàtica 
actual de les ciutats petites i mitj anes de 
Catalu nya. El tema fou estructurat en 
quatre ponències diferents: 

1) La primera, a càrrec de l'econo
mistaJoaquim Clusa, tractava del creixe
ment econòmic i del creixement demo
gràfic com a fac tors estructurals del crei
xement urbà. El ponent presentà la seva 
coneguda tesi sobre l'existència a Catalu
nya d'una xarxa bàsica urbana d'un cen
tenar d 'unitats, sobre la qual ha d 'estruc
turar-se tota l'organització territorial. 
Posteriorment fou presentat un primer 
bloc de comunicacions de caire general. 
Ignasi Aldomà explicà els resultats del 
seu treball d 'anàlisi facto rial sobre la 
relació entre ciutats petites i desenvolu
pament rural. Tomàs Vidal explicà l'evo
lució demogràfica de vuit ciutats mitja
nes catalanes els darrers cent anys. Anna 
Cabré i Isabel Pujades presentaren una 
tipologia dels municipis de més de cinc 
mil habitants de Catalunya en nou clas
ses. Antoni Gabarró parlà del facto r 
humà i la seva influència en l'o rdenació 
del terri tori . I Jaume Porta explicà els 
resultats d 'una enquesta sobre els serveis 
d 'aigua a les ciutats mitjanes catalanes . 

El bloc de comunicacions regionals 
fo u obert per Romà Pujades, que parlà de 
la implantació industri al als caps comar-

cals de la regió vuitena. Seguí Santiago 
Roquer, que presentà el procés d ' indus
trialització i el creixement demogràfic a 
la conurbació Tarragona- Reus. Jordi 
Rosell explicà el procés d ' industrialitza
ció a T arragona entre els anys 1958 i 
1979. Josep Maria Carreras i Jordi Bernat 
presentaren una tipologia de ciutats a 
Catalunya, a ni vell de nuclis urbans, per 
al 1981, d 'acord amb les demandes de la 
llei del Pla Territorial de Catalunya de 
1983. I, fin alment, Xavier Estivill pre
sentà els criteris d 'una tipo logia de base 
comarcal. 

2) La segona, a càrrec de l'arqui tecte 
Joan Antoni Solans, director general 
d 'U rbanisme de la Generalitat de Cata
lunya, tractà de la problemàtica ac tual 
del planejament urbà a les ciutats mitja
nes i petites. El ponent, que no pogué 
assistir a tota la sessió, presentà un seguit 
de consideracions sobre el planejament 
en els municipis d 'entre 2.400 i 12.000 
habitants. 

El bloc de comunicacions generals 
s' inicià amb la de Rafael Garcia Català, 
que tractà els problemes del creixement 
urbà quan no hi ha creixement demogrà
fi c. D aniel N avàs plantejà el problema de 
la fo rma urbana en els nous creixements. 
Lluís Guasch explicà els efectes de la por 
al planejament en els municipis petits. 
Anto ni Bernís explicà l'estimació dels 
dèficits d ' in frastructures als municipis 
de la Corporació Metropolitana de Bar
celo na (exclosa la capital) i els problemes 
que planteja la coordinació i la participa
ció en el planejament. I Jordi Pujol 
exposà el problema de les infrastructures 
urbanes. 

Les comunicacions regionals fo ren 
iniciades amb la de Llorenç Gabàs, que 
presentà un balanç global sobre el plane
jament urbanístic als municipis de la pro
víncia de Lleida. Xabier Eizaguirre 
explicà un exemple d'actuació urbana als 
petits municipis. N eus Solé presentà el 
pla general d 'Argentona. Francesc López 
Palomeque descriví el creixement turís
tic i el planejament a la Vall d 'Aran. Car
les Teixido r explicà el pla d 'equipaments 
de la ciutat de Sabadell. Ramon Serra 
parlà de l'altern ativa urbanística de 
G irona. Anto ni Pujol exposà el pla gene
ral de la ciutat de Tarragona. Josep Maria 
Llop presentà les conclusions i el balanç 
de quatre anys de gestió del pla general 
de Lleida. 



3) La tercera, a càrrec de la geòg rafa 
Mercè Tatj er, trac tà sobre la propietat 
del sòl i la promoció immobili ària com a 
elements de comprensió de la configura
ció morfològica de la ci utat. La ponent 
exposà una period ització de l'activitat 
dels propietaris de sòl urbà basada en la 
normativa legal de l'es tat espanyol. Les 
comunicacions tractaren ací sempre 
casos concrets. 

Carles Carreras exposà l'evolució de la 
propietat urbana a Sant Vicenç dels 
Horts des de mitjan segle XIX. Jordi 
Domingo explicà la propietat rústica i el 
creixement urbà de Mollerussa entre 
1955 i 1970. Llorenç G abàs descriví les 
formes del creixement a l'ento rn de la 
ciutat de Lleida. El Grup d 'Estudis 
Urbans de Lleida exposà la promoció 
immobiliària i la configuració morfo lò
gica d 'Alcarràs, les Bo rges Blanques i 
Mollerussa. Alejandra H absburgo expli 
cà la propietat urbana i la promoció 
immobiliària a Castelldefels ent re 1960 i 
1984. Manuel Larrosa presentà la cons
trucció i l'habitatge de Sabadell entre 
1857 i 1938. I Joan Vilag rasa parlà dels 
canvis en l'estructura i en les característi
ques de la promoció immobiliàri a a 
Lleida entre 1940 i 1980. 

4) La quarta, a càrrec del geògraf Carles 
Carreras, t ractà dels enfocaments i les 
fonts d'estudi dels processos de creixe
ment urbà. El po nent exposà, sobretot, 
les línies bàsiques de l'evo lució dels 
enfocaments de la geografi a urbana, dei 
xant el tractament de les fo nts a les comu
nicacions presentades . 

Jaume Aresté exposà les relacio ns 
entre economia i procés d 'urbanització 
aplicades al cas de la ciutat de Tarragona 
del segle XIX . Maria Àngels Al ió parlà 
dels expedients d 'obres particul ars i dels 
que ha treballat per al cas de Vilafranca 
del Penedès. Alfo ns Garcia Rodríguez 
exposà les llicències fiscals com a fo nt per 
a l'estudi de les fu ncions urbanes. Ale
jandra H absburgo expl icà el cadas tre de 
la propietat urbana i l'exemple del de 
Castelldefels. Marina López explicà les 
comptadories d'hi poteques . Mercè Tat
jer parl à del regist re de la propietat. Josep 
Oliveras presentà la importància de les 
actes municipals. I Joan Vilagrasa 
comentà les possib il itats del cadastre de 
rústica i dels perm isos municipals de par
cel·lació. 

CURS D'ESTIU 

D'ESTUDIS PIRINENCS 
l A SEU D"URGEll 

dol 23 al 28 do juliol dol 198~ 

sota el patroctn · dt> 

la OtreCC•Ó G e l'lerol d 'Enwtnyomerlf UntvtUStl on 

de lo Generol tto t de Catalunya, la Unl'lerSt i OT 

de Barcelona, lo Cana d htolv1s de Ca talunya 

' lo Otputoctó de llet':lo 

EL CURS D'ESTIU D'ESTUDIS 
PIRINENCS 

Entre els dies 23 i 28 de juliol d'enguany, 
es va celebrar el III C urs d 'Estiu d 'Estu
d is Pirinencs (CEEP) a la Seu d 'Urgell. 

En aquesta ocasió, el tema de fo ns va 
ser la situació actual de la divisió terri to
rial i les conseqü ències que se'n deriven 
pel que fa a diferents aspectes de la mun
tanya. E l programa del curs es va desen
volupar en cinc jo rnades: 

I ) En la primera, hi va haver dues con
ferències que tractaren específicament el 
tema de la divisió territo rial: la d 'Enric 
Lluch i O riol Nel ·lo i la de Llu ís Casas
sas . Tots ells són professionals de la geo
grafia que s'han dedicat a l'estud i i l'anà
lisi de les divisions territo rials que han 
existit a Catalunya en els últims temps i , 
en el cas de L. Casassas , han fe t expl ícita 
algun a proposta concreta per a una nova 
o rdenació de Catalunya. 

2) La segona jornada, dedicada a la pla
nificació comarcal, va comptar amb -la 
participació de juristes i admin istrativls
tes que van tractar, bàs icament, els con
dicionaments legals que incideixen en 
l'ord enació territori al. Joaquim To rnes, 
professor de dret administrat iu , va espo
sar les poss ibilitats legals qu e hi ha per 
acceptar la comarca com a ni vell de l'ad
ministrac ió terri to rial i presentà com a 
alternati va la solució plantejada a la Llei 
Catalana d 'Alta Muntanya. 

La següent conferència fo u la d 'An
to ni Soy, del Centre d 'Estudis de Plan i fi-
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cació, que va valorar en quina fase es 
troba la política de muntanya catalana i 
quin paper po t tenir-hi el pla comarcal. 

A continuació, el Sr. Erwin Stucki , 
conseller regional del Pla al Pays d 'En
haut (Suïssa), va exposar el procés amb 
què es va dur a terme la regionalització a 
la muntanya suïssa. 

3) La tercera jo rnada de confe rències 
va centrar-se en les dificultats que tenen 
els petits municipis per a conservar la 
seva autonomia. 

En les seves respectives conferències, 
Javier Aquilué i Tomàs Font, ambdós 
professors de dret administratiu , van 
al·ludir al fet que l'autonomia municipal 
és defensada a la Constitució Espanyola; 
assenyalaren, però, que per a aquelles 
competències a les quals algun aj unta
ment no pugui fer cara, l'agrupació 
supramunicipal podria ser la so lució . 

En aquesta jornada, també va partici
par Joan Manuel Perulles, professor de 
dret fin ancer i interventor d 'hisenda a 
Lleida. La seva conferència va girar 
entorn dels problemes finan cers dels 
municipis més petits, les opcio ns qu e 
tenien per a la gestió dels pocs recursos 
disponibles i el paper que en aquest sentit 
podrien tenir els consells comarcals. 

Aquest tema es va cloure amb la parti 
cipació d 'una petita representació de 
l'administració local de N avarra, que va 
expli car l'o rgani tzació municipal i 
supramunicipal que, amb una certa com
plexitat, fun ciona allà. 

4) L'última jo rnada de conferències es 
va desdoblar en dues temàtiques ben 
diferents: l'ensenyament rural i la polí
tica fo restal. D ' un a banda, professo rs 
d ' institut, d'esco les profess ionals i 
d 'EGB van exposar les dificultats que 
presentava l'ensenyament a les regio ns 
de muntanya. 

ParaJ.Ielament, es trac tà una altra 
qüestió: la política fo restal. L'engin yer 
fo restal Santiago G onzalez va fer un 
resum de la situació actu al de l'espai 
fo restal espanyol. Miguel Pérez, presi
dent de l'Associació de Propietar is 
Forestals de Biscaia, va constituir-se en 
defensor de les àrees fo restals que encara 
queden . Finalment José Lu ís H erranz va 
analitzar la política forestal a la Comuni
tat Econòmica Europea. 

5) L'últim dia del curs es va dedicar a 
un debat sobre les re lacions actuals entre 
les Vall s d'And orra i l'Alt Urgell , i a fer 
un balanç fin al del que havia estat el curs. 
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Géographie humaine. tica actual de la Geografía. 
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fia humana, que vol actua- lució històrica des de Hum-
litzar al nivell d 'altres cièn- boldt fins avui. 
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Serio: GEOGRAFIA 
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TEIIIEICIAB 
Y PRIBlEIIATICA ACTUAl 

IIE lA SEISRAIIA 
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Introducción al estudio Filosofía y Ciencia en la 
teórico de la Geografía. Geografía contemporanea. 
Vol. I : Objectivos, conte- Una introducción a la Geo-
nidos y enfoques. grafía. 
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Bona. Bona 

Té dues parts: una primera Primer reflexiona sobre el 
introductòria , mentre que naixement de la geografia 
la segona, més extensa, contemporània, després 
analitza la geografia con- mostra. el procés d'institu-
temporània. Molt ordenat cionalització i acaba amb 
i inteHigible. una anàlisi de l'evolució 

del pensament geogràfic i 
científic en general. 



J. VILÀ VALENTÍ 

INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO TEÓRICO 

DE LA 

GEOGRAFÍA 

* 
ARIEL GEOGRAFIA 

3.3.- REALITZACIÓ Absent del tot. 
GRÀFICA: 

4.1.- BmLIOGRAFIA: Apareix només en notes i 
és actualitzada fins l'any 
1970. 

4.2.- NOTES: Abundants i a peu de pàgi-
na; al final té índex o no-
màstic. 

5. -CONCEPTE: Introducció a un enfoca-
ment de la geografia que 
permeti la seva adaptació a 
les altres perspectives de 
les ciències socials, alhora 
que flexibilitzi les seves 
anàlisis per a la compren-
sió d'una realitat social 
canviant. 

6. -VALORACIÓ Excel·lent manual de teo-
GLOBAL: ria de la geografia, espe-

cialment com a anàlisi his-
tòrica, molt útil per als 
estudiants o per a persones 
iniciades en el conetxe-
ment de la geografia. 
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BARCANOVA 
'fEIW6 UNMRSlTARIOS 

Bastant escassa i senzilla. No és abundant, assolint Absent 
un nivell mitjà. 

Relativament limitada, a Extensa, situada a la fi de Molt extensa, situada a la fi 
llibres molt bàsics, espe- cada capítol, ordenada per del llibre, per ordre alfabè-
ci al ment anglosaxons, i apartats i cronològicament, tic d'autors; predominant-
posterior al 1970. a cops comentada. Predo- ment empra texts cas te-

minen els texts castellans . Hans, anglosaxons i france-
És actualitzada a 1982. sos actualitzats a 1980. 

No n'hi ha: Té glossari No n'hi ha; només hi ha A fi de capítol. 
final elemental. referències bibliogràfiques. 

Anàlisi de l'evolució de la L'obra analitza els enfocs, Analitza l'evolució de la 
disciplina els darrers segles objectius i mètodes dife- geografia contemporània 
i de les tendències actuals, rents de la geografia con- des de Humboldt fins avui, 
lligada als canvis filosòfics temporània, sense deixar el lligant l'evolució general del 
que l'han dirigida. Abona marc social i cultural de pensament geogràfic amb el 
la tesi d'una evolució lenta l'activitat dels geògrafs. marc històrico-social de ca-
i gradual, sense revolu- da moment. 
cions i estretament relacio-
nada al món exterior. 

Obra útil per a una visió Obra dirigida a estudiants Excel·lent manual, amb 
ràpida del que és la geogra- universitaris, pot ésser tam- una gratt quantitat d'infor-
fia avui. Incidència en la bé útil per a professors i mació bibliogràfica, dirigit 
diversitat de punts de vista per a qualsevol afeccionat a estudiants universitaris; 
possibles. Forma i contin- a la geografia. És una eina és una eina bàsica per a 
gut en fan una obra reco- de treball, ja que els texts i qualsevol que vulgui conèi-
manable per a estudiants la bibliografia són encarats xer l'evolució del pensa-
inicials en geografia. a l'aprofundiment dels te- me~tt geogràfic contempo-

mes tractats . ram . 
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Resúrnenes 

Abstracts 

EL VALLE DE AR AN 
D escripció n y prcsentació n de esta comarca s ituada en el extremo no rocci
dental de Cataluña, caracteri zada por s u cl ima adam ico y por el desarrollo 
reciente de los deportes del esqu í. 

LA REVO LUC IO N DEL COLO R EN EL SIGLO XIX : 
los mapas en las revi stas de geografia 
Traducc ión al catalan de un art ic ulo publicado por • Imago Mundi . en 
1980 sobre la evolución de los mapas en color en algun as revi stas de geo
grafia europeas durante el siglo XIX. 

UN NUEVO PAISAJ E URBA NO: LA C ASA BLOC 
Analisis del proyecto de bloque dc vivicnd as obreras reali zado en Barce
lona por los arquitectos del G ATC PAC entre los años 1933 y 1936, tanto 
en su contexto in ic ial como en su s itu ac ió n actual. 

LA GEOG RA FIA HISTO RI CA ANG LOSAJO NA 
Anàlisis de la evolución de los planteamiemos hi stóricos en la geografia 
anglosajona en general y del proccso de definición de los conceptos de la 
geografia histó rica a partir de una investi gac ión bibliogd fi ca ex hausti va. 

EL ÚLTIMO C IC LO GLAC IAL-INTERG LAC IAL 
EN LAS TI ERRAS C IRC UNM ED ITERRAN EAS 
A PARTIR DE LOS A N A U SIS PO LI N ICOS 
Anàlisis de los resultados de los sondeos polínicos realizados en algunos 
puntos de la gran àrea circunmediterranea con el fin de contribuir al cono
cimiento de su paleovegetación y su evolución. 

INFORMACION ES 
Necrológicas e informaciones de reuniones de tipo geogr:ífico diverso. 

BIBLIOGRAFIA 
Anàlisis de cuatro libros sobre el pensamiento geogr:ífi co pubiicados en 
lengua castellana. 

TH E ARAN VALLEY 
Desc ription and introduction to this region in the far north-west of Cata
lonia, characterized by its atlantic climate and the recent development of 
ski-ing's spons. 

TH E NIN ET EENTH-CENTURY CO LO R REVO LUTIO N: 
maps in Geographical Journals 
A Catalan translation of an article published in • Imago Mundi · (1980) 
about the evolution of colour maps in some European geographical maga
zincs during the XIXth century. 

A NEW URBAN SCEN ERY : T H E CASA BLOC 
An analysis of the project of a block of houses fo r workers, carried out in 
Barcelona by the G ATC PAC Architects between 1933 and 1936, in its ini 
rial co ntext and its present situatio n. 

TH E HISTO RI C AL ANG LO-SAXO N GEOGRAPHY 
An analysis of historical plans and the general evolution of Anglo-Saxon 
Geography and the process of concepts of Histo rial Geography, from an 
exhaustive bibliographicai analysis. 

TH E LAST G LAC IAL-INTERGLAC IAL CYCLE 
IN C IRC UMM EDITERRAN EAN 
LANDS FRO M POLLINIC ANAL YSIS 
An analysis of the results of pollin ic in ves tigations achievcd in some points 
of the large circummediterranean a rea, in order to contribute to the know
ledge of paleovegetation and its evolution. 

INFORMATI O N 
Necrological and diverse geographica l gath ering. 

BIBLIOG RAPHY 
An analysis of four books, published in Spani sh, about geographical 
thought. 
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INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 
UNA INSTITUCIÓ JOVE AL SERVEI D'UNA LLARGA TRADICIÓ 

ELS NOUS RECUR
SOS DE LA CARTO
GRAFIA: 

UNA INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA AL 
SEU SERVEI 

<D l~ re-stitUCIÓ fotogr:unètnca 
és mecannzada de manera 
Integral, IniCia ;;nxí la 
mecanatzacJÓ dc- la dclmeació. 

® l 'edacJÓ dJg1ul s'efectua a 
través del Sistema g ràfic que 
ajuda a d•bu1xar els mapes i l;a 
seva SJmbologJa; umbé 
s'unhtu per d1sscnyar 1 

controbr els vols 
fotogramèmcs, etc. 

@ LC'S Imatges emeses des de 
satHiu són rebudes per un 
SIStema dc procés d'Imatges 
d1gnals en colo r que permet 
d'una forma d1rccta d1fcrc rus 
tractaments dc les mateixes. 

(!) El Centre de càlcul, proveït 
dc trC'S ordmadors (un 
IBM-4381 /2 (D. P.T.O.P.) i 
dos VAX-II n80), 
constttuCIX la mfrast ructura 
que permet el tractament dc 
totes les dades nccessàn es per 
a l'daboraoó de la cutogrJfia. 

<lX!) El Laboramn fo togràftc, 
compost dc les més modernes 
process.adorc:s 1 cambres de 
preas16, permet Ja mb1ma 
exactuud en Ja reproducció 
(orogràfica. 

® Labor:aton @ Labo rato ri 

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA 

~i~ 

~~ 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

Balmes, 209•2 11 - T elèfo n (93) 21 8 87 58- 08006 Barcelona-Catalunya-España 

ELMÚN AL SEU 
ABAST 

• Mapes topogràfics 
• Mapes temàtics 
• Mapes de carreteres 
• Mapes i guies 

turístiques 
• M apes i guies 

excursionistes 
• Plans de ciutats 
• Ortofotomapes 
• Fotogra fi a aèria 
• Llibres de contingut 

geocartogràfic 
• Atlas 
• Publicacions de la 

Generalitat 
• Diverses publicacions 

oficials de l'estat 




