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Introducció

La tasca que s’ha dut a terme al llarg de la història des de l’àmbit de la geografia

pot donar una idea de la seva importància. Inicialment, aquesta activitat no

es trobava en l’àmbit acadèmic ni era tal i com s’entén avui en dia, sinó que es

duia a terme a les corts dels governants o bé entre viatgers i comerciants, als

monestirs o a les casernes militars. Des de l’antiguitat clàssica, d’una manera

o una altra s’ha considerat la necessitat de presentar i analitzar l’organització

dels elements i de les relacions entre les societats i els territoris que exploten

i transformen. Amb aquest punt de partida, es pot fer una aproximació a les

múltiples aportacions de la geografia a partir de l’establiment d’unes etapes i

d’uns fets rellevants, passant per la cultura�grega i la tradició geogràfica de

la cultura àrab islàmica.

No és fins la Il·lustració, amb la fundació de la geografia contemporània quan

l’esperit científic en tots els àmbits requereix un reconeixement i finalment la

geografia del segle XIX que busca constituir-se com una disciplina científica.

Aquests precedents són l’origen dels corrents del pensament geogràfic dels

segles XX i XXI.

No cal dir que, en diversos moments de la història, les tendències geogràfiques

per transmetre el coneixement de l’espai han estat utilitzades i manipulades

ideològicament per tal d’introduir, modificar o referendar unes opcions polí-

tiques determinades. Des del més simple patriotisme fins a l’obert imperialis-

me s’han servit de la interpretació espacial per tal de transmetre principis i

imatges del territori coincidents amb els seus interessos.

A la unitat de pensament geogràfic es treballarà:

• La necessitat de la interpretació territorial al llarg de la història.

• La definició de les bases conceptuals de la geografia com a ciència i de les

escoles de pensament geogràfic.

• El context de les formes més recents de l’estudi del medi en el marc con-

temporani entorn del fet local i global, l’especificitat i la singularitat.
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Objectius

Els principals objectius que caldrà assolir són els següents:

1. Valorar la importància històrica de la geografia per a la descripció i l’anàlisi

de les relacions entre els humans i el medi.

2. Comprendre el paper de la institucionalització acadèmica i l’evolució a

l’hora de la teorització i l’ús de la metodologia per a la síntesi geogràfica.

3. Presentar les diverses escales i els contextos territorials per entendre les

diferents realitats.
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1. Era premoderna

1.1. La geografia en l’antiguitat clàssica

Des d’una visió eurocèntrica, la història de la geografia pot començar amb la

geografia del món clàssic grec i llatí. Això no vol dir que durant la prehistòria

no hi haguessin descripcions i explicacions geogràfiques; de fet, se n’han tro-

bat manifestacions. A la cova d’Abauntz, a la localitat d’Arraitz (Navarra), es va

trobar una pedra gravada fa 13.660 anys que es considera el croquis més antic

que es coneix a Europa occidental. Es tracta d’un bloc calcari de poc més d’un

quilogram de pes i d’una longitud de 17,5 centímetres, ple d’incisions que as-

senyalen camins, guals, muntanyes, rius i alguns llocs marcats, així com la re-

presentació de figures d’animals, entre ells un cérvol gran i dos vedells petits.

Figura 1. El croquis d’Abauntz, obra d’uns caçadors nòmades

Font: Utrilla Pilar i Mazo Carlos (2011), “Los cantos pintados de la cueva de Abauntz
y algunes nuevas lecturas del bloque 1” a Príncipe de Viana, LXXII, 253, 23-41.

Un altre exemple prehistòric, que té la finalitat de decorar el propi hàbitat més que la
d’informar als altres, és la manifestació artística que es troba a la cova de Rouffignac, a la
localitat de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac (Dordonya), de fa 13.000 anys. El dibuix
d’uns mamuts i d’uns bisons fets aprofitant petites esquerdes i superfícies permeables i
suaus permet posar de relleu les representacions dels animals. A partir d’aquestes mostres

Nota

A la part superior de la figura
1, els animals estan marcats en
negre. En canvi, a la part infe-
rior, els que estan marcats en
negre són els elements que de-
fineixen el paisatge.
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de pedra amb estries, traços, figures radials i geomètriques trobades en jaciments arque-
ològics de l’època paleolítica es pot saber que va haver-hi vida humana.

Més enllà de les expressions incipients pertanyents a la prehistòria, la història

dels relats geogràfics europeus comencen amb l’herència�científica de la cul-

tura grega, que ha donat lloc a figures d’un gran nivell intel·lectual, els filò-

sofs. Els seus treballs no s’ajustaven tan sols al que avui s’entén per filosofia,

sinó que abastava totes les branques de coneixement. Això es deu al fet que

el filòsof era concebut com un científic. La importància de la cultura grega es

troba en la recol·lecció i la difusió d’idees provinents d’Egipte i de l’Orient i

del fet que va expandir el seu coneixement a través de la civilització romana.

La geografia

La geografia va néixer de la necessitat de conèixer la terra en totes les seves facetes. El
terme prové de les paraules gregues geos, “terra”, i grafos, “descripció”. Van ser els grecs
els qui, a partir de l’astronomia, van reflexionar sobre les dimensions i l’esfericitat de la
Terra. I també van ser ells els qui, amb descripcions del món antic (terres, civilitzacions,
fets històrics, entre d’altres), van deixar un retrat bastant aproximat de l’època. Com que
tenien coneixement del territori, alguns d’aquests filòsofs van ser assessors de polítics,
de mercaders o de militars en temes d’economia o de guerra.

Entre els filòsofs més coneguts destacarem els que són especialment re-

cordats per la seva aportació en l’àmbit de la cartografia, com és el cas

d’Erastòtenes o Ptolomeu, i els que van aportar coneixement i descrip-

cions de la Terra, com ara Heròdot o Estrabó.

Un dels filòsofs més destacats de la Grècia clàssica és Heròdot�d’Halicarnàs

(485 – 425 aC.), que es coneix com el pare de la historiografia, tant per als

historiadors com per als mateixos geògrafs.

La seva obra més coneguda va ser Històries, escrita entre el 450 aC i el 420 aC.

L’interès del relat d’Heròdot és doble. Per una banda, per la seva descripció

detallada de tradicions antigues i culturals, aspectes polítics i militars, carac-

terístiques de les activitats econòmiques i de medi natural i els paisatges de

l’Àsia mediterrània i occidental. I per l’altra, pels mètodes d’investigació i el

tractament de dades que fa servir.

1) El primer mètode és l’observació personal dels fets. La recollida d’informació

s’obté mitjançant la mirada, i té en compte tres nivells: descripció geogràfica,

descripció dels costums del poble o del país, i definició dels aspectes excepci-

onals.

2) El segon mètode és la recollida de dades a partir de fonts escrites. Per exem-

ple, els escrits dels poetes Homer, Isop, Safo de Lesbos o Èsquil entre d’altres;

les fonts epigràfiques (els documents de la religió grega com calendaris, des-

cripcions de rituals o gestió de santuaris, etc.), i els logògrafs (les persones que

escrivien discursos judicials i els venien, o els que descrivien els comptes dels

tributs imposats als particulars).
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3) El tercer mètode són els testimonis orals.

4) I, finalment, les argumentacions que serveixen per a establir relacions

d’afinitat o crítica que està argumentant a partir de les metodologies anteriors.

Aquest tipus de metodologies encara són presents avui en dia.

A partir de la descripció històrica d’Heròdot és possible fer la representació

gràfica del món conegut, l’Ecumene, que distingeix les zones habitades de les

zones deshabitades.

Figura 2. Reconstrucció de l’Ecumene a partir de la descripció de Heròdot

Font: wikipedia commons (2015) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herodotus_world_map-en.svg)

Un altre filòsof que cal destacar és Eratòstenes (276 aC. – 194 aC.). A més de

filòsof i geògraf, se’l considera astrònom, matemàtic i historiador. Ell mateix

es feia dir Philologos, que vol dir amant de l’aprenentatge. Eratòstenes va dirigir

la Biblioteca d’Alexandria, un dels centres culturals més importants del món

antic.

Una de les principals contribucions que va fer Eratòstenes a la geografia

va ser descriure la forma i les dimensions de la Terra.

Erastòtenes, a partir de la incidència dels raigs solars, va deduir que la Terra

era esfèrica, i va calcular la longitud d’un sistema de referència basat en lati-

tuds (paral·lels) i longituds (meridians). Va mesurar la incidència de l’ombra

al migdia el dia de solstici d’estiu a la ciutat d’Alexandria. L’any següent, el

mateix dia a la mateixa hora, va mesurar l’ombra a Siena (Assuan, Egipte), una

ciutat situada a 787 km al sud d’Alexandria. El resultat de les mesures van de-

mostrar que, a Siena, els raigs solars van caure de forma perpendicular, és a

dir, sense formar cap ombra, mentre que a la ciutat d’Alexandria els raigs van

tenir una inclinació de 7 graus. Si la Terra fos plana no hi hauria diferència

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herodotus_world_map-en.svg
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entre les ombres projectades en dos llocs diferents, el mateix dia a la mateixa

hora. Així, a partir d’aquesta diferència, va demostrar l’esfericitat de la Terra

i va calcular el seu perímetre.

Al seu mapa hi va afegir nou meridians i vuit paral·lels i va crear la primera

xarxa de coordenades geogràfiques del món conegut. Aquesta representació

era rectangular, però es feia des del coneixement que la Terra era rodona, de

manera que es tractava d’un nou format cartogràfic. Aquesta imatge, però, va

trigar molt a imposar-se.

Figura 3. Mapa d’Eratòstenes del món conegut, segons la reconstrucció de Bunbury reproduïda
el segle XIX

Font: Bunbury, E.H. (1811-1895), A History of Ancient Geography among the Greeks and Romans from the Earliest Ages till the
Fall of the Roman Empire. London: John Murray, 1883. Digital original: http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient%20Web
%20Pages/112.html (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mappa_di_Eratostene.jpg)

La seva obra no es conserva complerta, però sí que s’han trobat passatges dis-

persos en textos d’altres científics on es dona informació de la descripció del

món conegut a través del dibuix de mapes. També s’han trobat estudis seus més

locals, per exemple, les extensions del riu Nil i de l’antiga regió d’Eudaimon

a Aràbia (actual Iemen).

El successor d’Erastòtenes a la Biblioteca d’Alexandria va ser l’astrònom Hi-

parc�de�Nicea (190 aC. – 120 aC.). Ell va fundar la cartografia�científica i va

descriure la manera correcta de fer un mapa. Primer traçava els paral·lels que

tenien referències astronòmiques (equador i els tròpics) i desprès els meridi-

ans, la posició dels quals coneixia a partir del territori conegut més occidental,

les illes Canàries.

El geògraf més influent de l’època romana va ser Estrabó (64 aC.- 20 dC.).

Aquest geògraf i historiador grec va ser conegut principalment per la publi-

cació de Geographica, una enciclopèdia que reuneix tots els coneixements ge-

ogràfics de l’època grecoromana. L’obra està organitzada en 17 llibres (pràc-

ticament es conserven tots) on es recullen les descripcions dels seus viatges

http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient%20Web%20Pages/112.html
http://www.henry-davis.com/MAPS/Ancient%20Web%20Pages/112.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mappa_di_Eratostene.jpg
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i on s’explica la situació geogràfica i alguns aspectes humans dels diferents

llocs, entre els quals s’hi inclouen descripcions de la vida econòmica, política

i d’organització de la vida quotidiana.

Al primer llibre, Estrabó descriu la ciència geogràfica. Fa una definició del ter-

me, recull les principals contribucions que filòsofs i geògrafs grecoromans han

fet a la disciplina incloent-hi les seves pròpies crítiques, i fa un repàs de te-

mes relacionats amb aspectes físics, socials, econòmics i polítics. Per a ell, la

descripció de la Terra s’ha de fer en relació amb la humanitat que l’habita.

Entén la geografia com una ciència que integra aspectes polítics, econòmics

i antropològics.

Figura 4. Visió d’Europa segons Estrabó

Font: Wikipedia commons (2015) (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Map_of_Europe_according_to_Strabo.jpg)

El tercer llibre està dedicat exclusivament a la península Ibèrica. En una part

de la descripció diu:

«Con el nombre de Iberia los primeros griegos designaron todo el país a partir del Rho-
danos y del istmo que comprenden los golfos galáticos; mientras que los griegos de hoy
colocan su límite en el Pyrene y dicen que las designaciones de Iberia e Hispania son
sinónimas y a sus partes las han llamado ulterior y citerior.»

Estrabó, Geografia (III, 4, 19).

Per últim, l’astrònom Claudi�Ptolemeu (190 – 168 dC.) va ser autor del trac-

tat astronòmic Sintaxi matemàtica, traduïda a l’àrab amb el nom d’Almagest.

L’aportació de l’obra és la teoria�geocèntrica�de�la�Terra, que entenia que la

Terra era el centre de l’Univers i que el Sol, la Lluna, els planetes i les estrelles

giraven al seu voltant. Aquesta idea va perdurar fins la nova concepció de Ni-

colàs Copèrnic.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Europe_according_to_Strabo.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Europe_according_to_Strabo.jpg
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Figura 5. Reproducció del mapa mundi de la Geografia de Ptolemeu feta per Johannes de
Armsshein el 1482

Font: Wikipedia commons (2015) (https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:World_of_Ptolemy_as_shown_by_Johannes_de_Armsshein_-_Ulm_1482.png)

De Ptolomeu, també cal de destacar l’obra Geografia. Es tracta d’una guia es-

trictament matemàtica, destinada a obtenir un mapa precís del món conegut a

partir de la creació de la projecció cònica on, el sistema de latituds i longituds

es representava a partir de línies corbes. Es recullen 26 mapes amb més de set

mil indrets coneguts i se n’indica la seva posició a la Terra (latitud i longitud).

A diferència de la representació d’Erastòtenes, elimina l’oceà que ho envolta

tot. En calcular el perímetre de la Terra es va basar en la descripció d’Estrabó.

Tot i que presenta alguns errors, la mètrica de Ptolomeu va ser de referència

durant segles.

1.2. La tradició geogràfica de la cultura àrab islàmica

Durant segles, el món àrab succeí el grecollatí com a centre cultural de la Me-

diterrània. En aquest moment històric, novament trobem grans descripcions

geogràfiques de l’època i també avenços en el camp de l’astronomia i de la

mesura de les dimensions del planeta. Entre els segles XI i XIV diferents viat-

gers, mercaders, militars i cartògrafs van aportar molta informació des de tots

els extrems del món conegut.

Entre ells, va destacar per la gran experiència de viatges pel món àrab i

l’Àsia Menor el geògraf, cartògraf i viatger marroquí Muhàmmad�Al-Idrisi

(1100-1165). A partir de la informació que van proporcionar els nombrosos

emissaris que va enviar, va elaborar un nou mapa del món conegut com la

Tabula Rogeriana, que anava acompanyat del llibre Geografia. El mapamundi

contenia novetats importants i presentava una disposició del Nord i del Sud

inversa a la que és habitual a Europa. És a dir, el Nord està representat a la part

baixa del mapamundi i el Sud, a la part alta. Al-Idrisi va sostenir la teoria de

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_of_Ptolemy_as_shown_by_Johannes_de_Armsshein_-_Ulm_1482.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:World_of_Ptolemy_as_shown_by_Johannes_de_Armsshein_-_Ulm_1482.png
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l’esfericitat de la Terra. Per això, la seva representació gràfica del món tenia

forma de disc, perquè pensava que el món era rodó (com molts altres estudio-

sos i astrònoms des de mitjans del segle V aC.), la qual cosa desmenteix la idea

popular segons la qual va ser Cristòfol Colom el primer a teoritzar-ho.

Al-Idrisi va dibuixar el món dividit per set franges paral·leles a l’equador,

i cada regió es dividia segons els climes occidental i oriental. El llibre que

l’acompanya explica aquesta divisió climàtica i fa una descripció dels costums,

les persones i els productes del món conegut. Inclou itineraris d’altres viatgers,

ja que ell no va visitar tots els llocs. Per a poder escriure aquest llibre va neces-

sitar recopilar una gran quantitat d’informació.

Figura 6. Mapamundi pertanyent a la Tabula Rogeriana confeccionat per Al-Idrisi
el 1154

Font: «Al-Idrisi’s world map». Publicado bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons

Un altra aportació interessant va ser la del viatger, explorador i erudit Mu-

hàmmad�Ibn-Batuta�(1304-1370). Batuta és reconegut com un extraordinari

viatger. A la seva obra Rihläh (viatges) es recull la crònica de les seves experi-

ències durant els 30 anys que van durar els seus viatges. En les seves descripci-

ons inclou elements paisatgístics, culturals, econòmics i socials. Tot i tractar-se

de relats fantasiosos o exagerats en alguns punts, i en el qual s’hi intercalen

nombrosos fragments de poesia, és el retrat més fidel que existeix de la part

del món que el viatger va recórrer en aquella època.
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L’extensió de les seves rutes i la durada dels viatges va ser possible gràcies a la

unitat territorial sota el govern dels mongols, ja que això li va permetre arribar

fins a la Xina i a altres regions de l’Extrem Orient. El seu recorregut va ser

molt més llarg que les rutes d’altres viatgers contemporanis seus; per exemple,

superava la famosa Ruta de la Seda de Marco Polo.

Els coneixements obtinguts en els seus viatges van obrir el món medieval àrab

i europeu cap a les cultures veïnes. Els contactes amb el món cristià van faci-

litar la transmissió de coneixement del món clàssic a la cultura islàmica, per

exemple, la concepció del món de Ptolomeu.

Figura 7. Viatges de Ibn Battuta i Marco Polo

Font: https://i.pinimg.com/originals/07/fd/6d/07fd6dce25754ee6770266a267deca83.jpg

En la tradició àrab d’aquesta època es troba també Muhàmmad�Ibn-Khaldun

(1332-1406), considerat un dels fundadors de la historiografia moderna i tam-

bé de la sociologia i l’economia. La seva obra principal és coneix com Kitab

al-Ibar o Llibre de l’evidència i el registre dels indicis i esdeveniments dels dies dels

àrabs, perses i berbers i els seus poderosos contemporanis i està formada per set lli-

bres. El primer llibre, Muqaddima o Prolegòmens és una introducció a la història

universal que es recull en els sis llibres següents. Del llibre II al V relata una

història universal des dels inicis fins a l’època contemporània d’Ibn-Kaldun, i

els llibres VI i VII expliquen la història dels pobles berbers. En conjunt és una

història universal amb una atenció molt especial als nòmades�berbers i la seva

relació amb la vida�urbana. Segons Khaldun, les civilitzacions rurals, enfron-

tades a la necessitat de superar les dificultats dels seus entorns naturals, esde-

venen prou fortes per conquerir terres i ciutats. Així, segons Khaldun, men-

tre la civilització urbana s’enriqueix econòmicament però perd la seva energia

passa a veure’s exposada a la conquesta de nous pobles. Aquesta concepció va

ser recollida posteriorment per historiadors europeus moderns.

http://i.pinimg.com/originals/07/fd/6d/07fd6dce25754ee6770266a267deca83.jpg
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A partir de les seves reflexions es desprèn que Khaldun també va fer aportaci-

ons al camp de l’economia, va teoritzar sobre la dinàmica dels mercats i va

analitzar els conceptes de població, preu, benefici i formació del capital tant

de manera individual com relacionant-los entre ells. En sociologia va ser in-

teressant la seva concepció de ciutat enfront el desert. I en història va ser in-

novadora l’anàlisi que va fer de les civilitzacions, tant pel que fa a aspectes

externs mitjançant la relació cronològica dels esdeveniments com pel que fa a

aspectes interns mitjançant una anàlisi lògica i interrelacionada dels esdeve-

niments històrics per a explicar el present i les tendències de futur.

1.3. L’Europa judeocristiana de l’Edat Mitjana

A Europa, entre els segles V i XV, el coneixement es va produir bàsicament als

monestirs. En aquest període, la incomunicació entre els centres culturals és

molt gran, de manera que l’avenç de la ciència és molt lent. Els monestirs van

tenir un paper fonamental en la transmissió de coneixement del món islàmic.

Amb el temps, l’activitat científica es trasllada a les ciutats. La Mediterrània

passa a ser el centre de les relacions comercials i dels viatgers, que enllacen el

món cristià, el món musulmà i el més enllà.

Ens podem fer una idea de la concepció del món que domina l’època medieval

a través dels famosos mapes simbòlics del món. Atesa la seva forma habitual,

aquests mapes s’anomenen mapes de T en O o mapa orbis terrarum, on la O és el

cercle dels oceans que envoltaven els continents i la T, les aigües (Mediterrani,

Nil, mar Negre i mar Roig) que separen els tres continents coneguts, Europa,

Àfrica i Àsia. Jerusalem era el centre del mapa. Aquests mapes presentaven

de manera esquemàtica les grans formacions muntanyoses, així com alguns

topònims. En aquest moment històric la cartografia per a representar l’activitat

humana en l’espai es feia en pergamins.
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Figura 8. Representació del mapa de T en O de la primera versió
impresa del llibre Etimologia d’Isidor de Sevilla. El llibre va ser
escrit el 623 i imprès el 1472.

Font: imatge de domini públic disponible a la pàgina web de la Universitat
de Texas a Arlington. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etimolog
%C3%ADas_-_Mapa_del_Mundo_Conocido.jpg#/media/File:Etimolog%C3%ADas_-
_Mapa_del_Mundo_Conocido.jpg

En aquest període es va desenvolupar la cartografia de detall més segura per a

la navegació, les cartes�portolanes. Hi havia dos tipus de cartes portolanes: les

cartes nàutiques i les nauticogeogràfiques, que, a diferència de les anteriors,

incloïen informació sobre les terres interiors. En aquestes cartes hi havia una

retícula al fons que establia un sistema de coordenades de referència a partir

de la direcció de la rosa�dels�vents. La carta portolana més antiga és la carta

pisana, que data del 1296 i va ser trobada a Pisa. El contingut de la carta inclou

un estudi detallat de les costes i dels ports del mar Mediterrani, el mar Negre

i una part de l’Oceà Atlàntic. Tanmateix, no té cap indicació de la topografia

ni de la toponímia de l’interior.

Figura 9. Carta pisana

Font: Biblioteca Nacional de França https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_Pisane_Portolan.jpg#/media/
File:Carte_Pisane_Portolan.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etimolog%C3%ADas_-_Mapa_del_Mundo_Conocido.jpg#/media/File:Etimolog%C3%ADas_-_Mapa_del_Mundo_Conocido.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etimolog%C3%ADas_-_Mapa_del_Mundo_Conocido.jpg#/media/File:Etimolog%C3%ADas_-_Mapa_del_Mundo_Conocido.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Etimolog%C3%ADas_-_Mapa_del_Mundo_Conocido.jpg#/media/File:Etimolog%C3%ADas_-_Mapa_del_Mundo_Conocido.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_Pisane_Portolan.jpg#/media/File:Carte_Pisane_Portolan.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carte_Pisane_Portolan.jpg#/media/File:Carte_Pisane_Portolan.jpg
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En l’àmbit català, el mapa cartogràfic més important d’aquesta època és l’Atles

català (1375), que s’atribueix al jueu mallorquí Cresques Abraham. Aquest

altes va ser un encàrrec de la Corona d’Aragó, que aleshores vivia un moment

esplendorós. Es tracta del primer atles conegut que incorpora una rosa dels

vents.

Finalment, cal destacar el viatger i explorador venecià Marco� Polo

(1254-1324), que va viure durant disset anys a la Xina, així com els emissa-

ris enviats des de l’Europa cristiana a l’Orient buscant aliances per fer front

als musulmans. Aquests viatges anunciaven l’obertura d’Europa a altres con-

tinents durant l’Edat Moderna.

1.4. Els precedents de la geografia científica durant l’Edat

Moderna

El període del Renaixement (entre els segles XV i XVII) es va caracteritzar per

la consolidació política i econòmica europea, així com per la recuperació cul-

tural. A grans trets, aquesta època ve marcada pel creixement de les ciutats i

l’aparició dels estats moderns, per l’expansió comercial i per l’acumulació de

riquesa i de coneixement.

El principal estímul per a la descoberta dels nous mons va ser el desig

d’expansió�comercial. Es tractava d’arribar als mercats productors d’espècies

(les Índies) per la ruta més curta. Els beneficis�econòmics que podia supo-

sar l’adquisició directa d’aquests productes, el monopoli dels quals estava fins

aquell moment en mans dels territoris musulmans, eren prou grans com per-

què els governants financessin expedicions a la recerca de camins alternatius.

El segle XV va ser un moment històric de grans descobriments geogràfics (de

fet, també s’anomena l’era�de�l’exploració o dels descobriments) que van

afavorir una visió unitària del món.

Entre el segle XV i el XVII, els vaixells europeus van recórrer el món a la recerca

de noves rutes i socis comercials per alimentar el naixent capitalisme d’Europa.

Entre els exploradors més famosos d’aquest període hi ha Cristòfol Colom

(1451-1506), l’expedició del qual va ser finançada per la corona de Castella

amb l’objectiu d’arribar a l’Índia, lloc on Colom sempre va pensar que havia

arribat. En aquella època es van recuperar els clàssics. Per exemple, Colom va

utilitzar les distàncies de Ptolomeu per a fer els càlculs per a planejar el seu

viatge.

Els segles XV-XVII es van caracteritzar per un seguit d’expedicions que van obrir

el nou continent a l’explotació i a la colonització�europea i marquen les pri-

meres fases del predomini dels europeus en el sistema mundial. Per exemple,

les expedicions de Fernão de Magalhães (1480-1521) i Juan Sebastián Elcano

(1486-1526). La tasca�dels�geògrafs europeus en aquesta època va ser intensa.

Es van dedicar a elaborar la cartografia dels nous mons i la descripció de les
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noves terres, dels productes que consumien i de com habitaven. S’inicia una

nova activitat, l’ordenació territorial de les terres colonitzades: com havien de

ser aquests nou assentaments? La parcel·lació dels territoris i l’obertura de no-

ves rutes requerien la descripció detallada de l’entorn. Tot i que aquestes acti-

vitats les desenvolupaven persones de procedència i formació diversa, aquesta

era i és una tasca molt geogràfica.

Les noves idees del Renaixement van incloure la renovació de la cartografia

amb la introducció de noves tècniques de representació del món. La definició

del mapamundi va conèixer un gran progrés de la mà d’Abraham�Ortelius

(1527-1598) i de Gerardus�Mercator (1512-1594).

L’obra més coneguda del cartògraf i geògraf flamenc Abraham�Ortelius va

ser el Theatrum Orbis Terrarum(1570), considerat el primer atles modern. La

primera versió tenia un total de 70 mapes ordenats seguint un ordre “lògic”

dels mapes que en l’actualitat encara es manté: mapamundi, Europa, Àsia,

Àfrica, Nou Món. També va incloure una llista amb els noms dels autors dels

mapes. El seu atles va tenir un gran èxit per la seva grandària i format. El

seu mapamundi ja aportava una visió molt més precisa de la distribució dels

continents, tot i que també hi havia algunes llacunes.

A mitjan segle XVI, el també geògraf, cartògraf i matemàtic Gerardus�Mer-

cator va començar a perfeccionar una nova projecció pels mapes. La projec-

ció�Mercator és de tipus cilíndrica conoforme (manté les formes i els angles

localment), però no equivalent, és a dir, manté la mateixa escala al llarg de

l’equador i distorsiona molt les àrees relatives (les zones polars).

La millora de la projecció de Mercator era que proposava un sistema de pro-

jeccions on les línies de longitud eren paral·leles, cosa que facilitava la nave-

gació per mar. Mercator va utilitzar per primera vegada aquesta projecció l’any

1569 en un mapa�del�món de paret que va anar elaborant per parts (tenia

divuit parts). Aquest tipus de projecció del mapa del món suposa un avenç

espectacular i al mateix temps consolida una determinada percepció centrada

en el continent europeu. La seva obra més representativa va ser l’Atlas sive

Cosmographicae meditationes de fabrica mvndi et fabricati figura (Atles o Medita-

cions cosmogràfiques sobre la creació de l’univers i l’univers en tanta creació)

(1585). Mercator va ser el primer en anomenar «atles» una col·lecció de mapes.
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Figura 10. Mapa d’Europa fet per Mercator el 1589

Font: Tartu University Library. Imatge de domini públic. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1589_Europa_Mercator.jpg#/
media/File:1589_Europa_Mercator.jpg

En aquest període, i fins el segle XVIII, els llibres de geografia acostumaven a

tenir una primera part dedicada a l’astronomia (on es reflexionava sobre la

situació de la Terra a l’univers), una segona part dedicada a la geografia�mate-

màtica (geodèsia i cartografia) i a la història�natural (mineralogia, geologia,

botànica i zoologia), i una tercera part amb descripció de tota mena de infor-

mació de�països i regions del món.

Geografia general

Un exemple de llibre de l’època és la geografia general que va elaborar el geògraf alemany
Bernard Vareni (1622-1650), que es titula Geographia Generalis in qua affectiones generales
telluris explicantur (1650). Ell va ser el primer en establir diferències entre la geografia
regional�descriptiva i la geografia�general�teòrica. Hi ha grans aportacions científiques
que fan replantejar-se alguns dels models que s’havien tingut en compte fins aleshores:
l’aportació científica de Galileu quan afirmava que la Terra no era el centre de l’univers i
que es desplaçava juntament amb els planetes, les idees provinents de les ciències sobre
la creació i els éssers humans i les lleis de la gravetat de Newton seran elements que faran
canviar la concepció del món.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1589_Europa_Mercator.jpg#/media/File:1589_Europa_Mercator.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1589_Europa_Mercator.jpg#/media/File:1589_Europa_Mercator.jpg
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2. Era moderna

2.1. La fundació de la geografia moderna: Alexander von

Humboldt i Carl Ritter

Durant la Il·lustració es va renovar l’interès pel coneixement científic i per

la seva divulgació. També va suposar l’inici d’un procés cap a la configuració

de les diferents disciplines en el camp del saber. En aquest moment, els segles

XVIII i XIX, és quan es troba la tasca de dos científics a qui podem considerar els

fundadors�de�la�geografia�moderna. L’explorador, naturalista i geògraf ale-

many Alexander�von�Humboldt (1769-1859), qui va incorporar de manera

íntegra els diferents elements del món natural, i el geògraf alemany Carl�Rit-

ter (1779-1859), qui va plantejar que l’organització de l’espai en la superfície

terrestre té influència en l’esdevenir històric dels humans.

Humboldt, fill d’una família terratinent prussiana, no només va ser influent

en la disciplina geogràfica, sinó que també ho va ser per a la botànica i la

geologia. La seva formació es va donar en camps molt diversos, va estudiar a la

Universitat de Göttingen, on va entrar en contacte amb les idees que el filòsof

Immanuel�Kant tenia sobre la geografia. Humboldt va estudiar enginyeria de

mines a Friburg, allà va treballar com a geòleg i es va interessar per la botànica.

El seu interès per la ciència i la fortuna personal el van impulsar a iniciar un

viatge�d’exploració�científica per Amèrica del Sud. En aquest viatge va ana-

litzar temàtiques diferents: des de les corrents marines, passant per la recollida

de mostres i plantes i acabant per la llengua i els costums de les noves pobla-

cions. El resultat va ser la publicació de la seva obra Voyage aux regions équino-

xiales du Nouveau Continent (1825).

Un cop acabades les seves expedicions, Humboldt es va proposar fer una obra

de síntesi amb tot el coneixement que havia recollit i que portaria el nom de

Kosmos. L’any 1845 se’n va publicar el primer volum, on es representa tot el

món seguint la tradició de la Geografphia Generalis de Vareni.

La influència de Humboltd a la geografia va ser dispersa: des de les ciències

naturals es van tenir en compte les seves aportacions, però també se’l va criti-

car pel fet d’haver treballat allunyat de l’àmbit universitari. El seu mètode de

treball era interessant, consistia en un procés inductiu, és a dir, a partir de la

recollida i la ordenació de les dades, feia generalitzacions per a poder construir

una visió general del món.
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La visió de Ritter era radicalment diferent. A diferència de Humboldt, preferia

la universitat i la docència a les expedicions. Les seves aportacions van ser

d’interès per a l’escola geogràfica alemanya i per a la metodologia docent. La

necessitat de fer entendre la realitat immediata va fer que introduís els mapes,

atles i dibuixos a les seves classes, tot seguint les idees del pedagog suís Johan

Heinrich Pestolazzi.

Sota la influència de Humboldt, va escriure els 21 volums de la sèrie inacabada

Erdkunde. Una geografia comparativa general (1822-1859). De la seva obra se’n

desprenen dues idees:

1) Establir regions naturals dels diferents continents a partir de les caracterís-

tiques de l’entorn.

2) Destacar la importància dels diferents entorns naturals com a elements con-

dicionants de les activitats i formes de la civilització humana.

Per a Ritter els continents eren la unitat bàsica, però els diferenciava en unitats

menors. En certa manera, apuntava cap a la formació d’una geografia�regio-

nal.

Els dos geògrafs tenien dues diferències importants respecte la seva manera

d’entendre la natura:

a) Humboldt emfasitzava la unitat de la natura com a base de conceptes eco-

lògics, ja que les persones formaven part del món.

b) Ritter combinava la coherència històrica i regional juntament amb les seves

creences religioses. Amb una metodologia empírica, presentava la geografia

com una ciència capaç d’apropar els éssers humans a Déu.

Al segle XIX, la geografia buscava constituir-se com una disciplina�científica

amb un àmbit d’estudi i uns mètodes d’anàlisi propis. Com a tal, va començar

a trobar el seu lloc al món universitari. Algunes de les condicions que van fer-

ho possible van ser l’elaboració dels projectes conceptuals (Humboldt i Ritter),

així com el reconeixement de la geografia com a disciplina a través de la creació

de càtedres per a la formació de professors.

2.2. La institucionalització de la geografia: les societats

geogràfiques i les universitats

La institucionalització de la geografia a Europa va tenir els seus orígens al final

del segle XIX. Com que buscava constituir-se com una disciplina científica, va

començar a trobar el seu lloc als centres universitaris. Però alhora, la geografia

es desenvolupava de manera aplicada també fora de la universitat, participant

així de l’expansió�colonial�europea d’aquest període.
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El context històric del moment es definia per l’expansió econòmica d’Europa

i dels Estats Units. Entre les conseqüències d’aquest procés expansiu gràcies a

la Revolució Industrial cal destacar:

• El colonialisme i l’obertura del comerç internacional i transcontinental.

• L’expansió de la industrialització fa créixer les ciutats i el volum del pro-

letariat industrial. S’impulsen moviments revolucionaris. Des del món

intel·lectual, s’impulsen les vies socialistes (en particular el marxisme) i

l’alternativa anarquista.

• L’ascens de la burgesia comporta un augment del sentiment nacionalista.

Les descripcions�geogràfiques donaven informació sobre els recursos�natu-

rals. En aquests llibres geogràfics, i també en alguns còmics del segle XX, els

europeus apareixen com els més�desenvolupats i els negres africans com uns

salvatges.

Figura 11. Tintín al Congo fou una propaganda colonial i
proclerical per al suplement infantil Le Petit Vingtième

Font: Imatge disponible a Viquipèdia - https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Tintin-al-
congo.jpg#/media/File:Tintin-al-congo.jpg

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Tintin-al-congo.jpg#/media/File:Tintin-al-congo.jpg
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Tintin-al-congo.jpg#/media/File:Tintin-al-congo.jpg
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La geografia d’aquesta època reflecteix aquest canvi. Les societats�geo-

gràfiques estaven lligades a l’expansió colonial, i la geografia�acadè-

mica, a les universitat dels països rics.

Les societats�geogràfiques van participar en l’expansió colonial de manera

activa. Les persones que en formaven part estaven interessades en impulsar i

participar en l’exploració de noves terres. Les societats van canalitzar projectes

de colonització importants. La Societé de Géographie, fundada a París el 1821,

va ser la primera; la Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin (Societat Geogràfica de

Berlín) es va fundar el 1828, i la Royal Geographical Society de Londres, el 1830.

El 1890 ja existien prop de 130 societats geogràfiques repartides pels cinc con-

tinents.

A la pràctica, les societats van contribuir a la difusió dels coneixements geo-

gràfics i a l’acceptació social de la geografia com a disciplina acadèmica. Tam-

bé van participar en la perpetuació de l’imperialisme i en la construcció d’una

identitat europea superior a la dels nous llocs explorats.

La geografia�a�les�universitats va començar amb la fundació de càtedres. Ale-

manya va ser el primer lloc on la geografia va experimentar un fort impuls,

principalment associat a l’ensenyament primari i secundari. L’any 1874 el go-

vern prussià va instaurar la càtedra de geografia a la Universitat Prussiana, i

posteriorment es va expandir a la resta d’universitats Alemanyes. A la dècada

de 1890, pràcticament totes les universitats alemanyes tenien ensenyament

especialitzat en geografia gràcies a la decisió del ministeri d’educació de Prús-

sia. Entre els professors destacats que van ocupar aquestes càtedres, hi va haver

Ferdinand Freiherr von Richthofen i Friedrich Ratzel. Alemanya, doncs, es va

configurar com un veritable model per a la resta d’Europa, especialment per a

França, que va tenir geògrafs com Paul Vidal de la Blache o Bertrand Auerbach,

i per a Gran Bretanya, que va instituir la geografia a la universitat de manera

més tardana i va tenir professors com Halford Mackinder.

Al segle XIX, el camp acadèmic es va especialitzar i van aparèixer moltes disci-

plines. Així, la geografia havia de definir progressivament un camp d’estudi

més clar. Davant les noves idees filosòfiques del moment, la universitat va

seguir una línia més conservadora on els temes d’estudi eren principalment

els estudis rurals i les noves terres descobertes, i va descuidar els nous espais

urbans i industrials.
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2.3. Evolució del pensament geogràfic des dels inicis segle XX fins

a la dècada 1970: el determinisme positivista, l’anarquisme,

el possibilisme i la nova geografia

A partir del segle XX es pot parlar veritablement de l’aparició de diferents cor-

rents teòrics dins la ciència geogràfica que busquen la manera de convertir

l’acumulació contínua dels coneixements�geogràfics en explicacions�gene-

ralitzables, amb un àmbit d’estudi i uns mètodes d’anàlisi propis, útils per a

comprendre millor un món. És a dir, es la�geografia�es�constitueix�com�una

disciplina�científica la institucionalització acadèmica es consolida.

2.3.1. El determinisme ambiental i la geopolítica: l’escola

alemanya i Fiedrich Ratzel

L’escola alemanya va ser la primera en entendre la geografia moderna com

una disciplina independent d’altres àmbits de la ciència. Alemanya s’havia

convertit en el principal centre cultural mundial, i les seves universitats eren

de les més prestigioses. Per aquest motiu, l’activitat que realitzaven els geògrafs

alemanys s’estenia per tots els països amb inquietuds de coneixement.

L’escola alemanya va adaptar les idees evolucionistes del naturalista britànic

Charles Darwin en les dues línies de pensament:

• La teoria del determinisme�ambiental, que defensava que els medis natu-

rals del planeta havien determinat les civilitzacions humanes que s’havien

desenvolupat al llarg de la història. És a dir, que el clima ajuda a explicar

la localització dels centres més importants de les civilitzacions.

• La geopolítica. Segons les idees evolucionistes, cada espècie ha de lluitar

per la seva supervivència. Per tant, aquelles que estan més ben adaptades

són les que sobreviuran. Aquestes idees es traslladen a la teoria política,

i els estats eren les eines de les nacions. Els estats s’havien d’estendre al

màxim, i si entraven en confrontació, els estats més ben preparats eren els

que sobreviurien i en sortirien vencedors.

En el marc del positivisme de finals del segle XIX, cal destacar la figura del geò-

graf alemany Fiedrich�Ratzel (1844-1904). Ratzel, molt influenciat per l’obra

de Darwin, va voler fusionar l’enfocament positivista amb la geografia, de ma-

nera que va fer de pont entre les ciències de la natura i l’estudi de l’ésser humà.

És a dir, la interpretació geogràfica dels fets humans venia explicada per causes

naturals. Ell argumentava que els factors del medi físic influeixen directament

en l’actuació del l’ésser humà i que marquen la seva manera de ser i actuar. La

geografia de Ratzel destacava, doncs, pel seu determinisme.
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La seva obra principal va ser Anthropogeographie (1891), escrita en dos volums,

on va exposar el mètode per a estudiar els problemes de la geografia humana.

Ell va ser el primer a parlar de geografia humana, la va anomenar antropoge-

ografia i va desenvolupar la idea que les relacions de cada cultura amb el medi

eren fonamentals.

Ratzel va estudiar l’expansió dels pobles al voltant del seu entorn natural (Ra-

um, en alemany) a través d’uns vincles ecològics que els permeten subsistir,

créixer i expandir-se fins a ocupar l’espai que percep com a propi, que ell ano-

menava Lebensraum, ‘espai vital’.

La seva influència darwiniana també va ser present en la seva visió geopolítica.

L’any 1897 va publicar la Politische Geographie, on va comparar l’estat amb un

organisme que ha de créixer o morir, però que no arriba mai a estancar-se.

Aquesta obra va ser la primera aproximació a la matèria.

L’obra acadèmica de Ratzel va servir com a justificació teòrica a la política

imperialista i d’expansió. Tot i que ell mai va donar suport a la idea d’una

raça superior, la seva teoria de l’espai vital va ser aprofitada pel Tercer Reich,

i en especial pel seu ideòleg Karl Haushoffer (1869-1932), per recolzar la seva

política expansionista.

2.3.2. La geografia anarquista: Elisée Réclus i Piotr Kropotkhin

Tot i tenir fortes implicacions per a la població, els temes socials no interessen

a la disciplina de la Geografia en aquesta època. Només Karl Marx la va estudiar

de manera oberta. Des del camp de la geografia, Elisée�Réclus (1830-1905) i

Piotr�Kropotkhin (1842-1921) no van seguir la tendència general i van ser els

màxims exponents de l’alternativa anarquista a Europa.

El francès Réclus va ser militant anarquista. Per aquest motiu va estar durant

llargues temporades a l’exili, cosa que el va allunyar del món acadèmic però el

va apropar a intel·lectuals i polítics obrers rellevants de l’època. Va introduir

per primer cop a la geografia les desigualtats de classe i les desigualtats entre

països i en va denunciar l’explotació colonial. També va mostrar la seva preo-

cupació per la destrucció dels recursos naturals. De les seves obres, cal desta-

car-ne dues:

• La Nouvelle géographie universelle (1876-1894), que consta de 19 volums

resultat dels seus viatges. Réclus va fer una síntesi dels coneixements sobre

la Terra adquirits en aquell moment i va exposar els conflictes que havien

sorgit de l’activitat humana, molt especialment aquells conflictes que van

aparèixer com a conseqüència de la industrialització.

• L’homme et la Terre (1905-1908), on l’autor va mostrar la seva inquietud

per les desigualtats socials.
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Prior Kropotkin, membre de la noblesa russa, va tenir l’oportunitat de fer una

expedició a Sibèria com a oficial de l’exèrcit. En aquest viatge es va dedicar a

estudiar tant l’entorn físic com les formes de vida de la població. La seva con-

clusió va ser que no es podia estudiar geografia sense deslligar-la de les condi-

cions de vida de la població i del compromís social. De la mateixa manera,

amb els seus escrits no volia tan sols explicar, sinó que també volia canviar

el món en què vivia.

2.3.3. El possibilisme o regionalisme: l’escola francesa i l’escola

americana

Des del final del segle XIX i fins a mitjans del segle XX, el context científic

va anar canviant. Si en el període anterior les ciències naturals havien estat

bàsiques per a definir l’esperit positivista, aleshores es va començar a parar

una especial atenció a les ciències�socials, en concret a la història. Els éssers

humans es van començar a definir com a agents�actius i no com a elements

passius en el procés de modelatge de la superfície de la Terra, en contra de

l’opinió de la corrent de pensament que presentava el medi físic com l’origen

de tot i que condicionava les característiques i les activitats humanes. El medi

natural va deixar de ser una causa necessària i va passar a ser vist com una

causa contingent, que no tenia valor absolut sinó relatiu. És a dir, el medi

físic es convertia en un conjunt de possibilitats en el desenvolupament que

depenia bàsicament de les persones.

El possibilisme postula que el medi natural ofereix a l’ésser humà àmplies pos-

sibilitats, de les quals podia o no obtenir-ne beneficis segons les capacitats

del grup social que hi visqués. Aquest és, doncs, un enfocament�filosòfic�his-

toricista, en què l’ésser humà és el màxim responsable de modelar la natura

al llarg del temps. L’enfocament historicista en geografia va sorgir amb força

com una reacció a les idees deterministes imperants en aquell moment. La

història faria esment a l’existència d’un passat comú i la geografia destacaria

per l’estima del passat propi.

L’escola francesa: Paul Vidal de la Blache

El geògraf francès Paul Vidal de la Blache (1845-1918) va ser el princi-

pal exponent d’aquest període a França. L’interès de l’escola francesa per

l’ensenyament va fer que li encarreguessin l’organització de l’ensenyament de

la disciplina geogràfica a les Escoles de Mestres franceses.
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La tasca de Paul Vidal de la Blache va consistir a organitzar els continguts

i els mètodes de treball. També es va encarregar d’organitzar els estudis

de tot el sistema universitari i educatiu francès. Així, França tenia un

pla general de recerca i d’ensenyament en geografia. El resultat va ser

que l’escola francesa de geografia va adquirir un gran prestigi a nivell

internacional, i va exportar les seves idees.

De les seves obres, cal destacar el Tableau de la géographie de la France (1903),

que va aparèixer com a volum introductori de la Històrie de la France Illustrée

d’Étien Lavisse. Els quatre primers capítols porten el títol de Personalite géograp-

hique de la France, i suggereixen que França era un país diferenciat per les seves

relacions humanes i no per les seves condicions climàtiques. De la Blache va

ser l’iniciador de la geografia�humana, on, a diferència de l’antropogeografia

de Ratzel, els éssers humans participaven activament en l’organització i la cre-

ació de les civilitzacions.

Vidal de la Blache volia establir l’objectiu específic de la geografia per

a distingir-la de la resta de les disciplines. A partir d’estudis previs va

arribar a la conclusió que la geografia era la ciència que estudiava els

llocs, és a dir, els espais concerts del planeta que podien ser habitats

pels éssers humans. L’estudi dels llocs el va conduir a la delimitació de

les regions, un àmbit territorial més gran que permetia comprendre la

relació entre l’ésser humà amb el medi a partir de l’observació de les di-

ferents formes culturals, econòmiques i polítiques diferenciades, i que,

per tant, podia explicar com era el resultat concret d’una determinada

evolució entre la societat i el medi natural.

Així, la finalitat de la geografia era comprendre la dinàmica del medi natural i

especificar les diferències que hi havia entre les diferents manifestacions que

hi havia al món. Els dos elements que participen en aquest procés són els

éssers humans (la societat) i el medi. Els tres pilars en què es fonamentava la

geografia humana eren:

• L’estudi de les característiques de la població (densitat, distribució, migra-

cions...);

• L’estudi de les civilitzacions (els mètodes i els instruments que l’ésser humà

ha desenvolupat durant la seva interacció amb el medi);

• L’estudi de la circulació a partir de les comunicacions.

També va crear el concepte de paisatge per a explicar el resultat de les succes-

sives modificacions que els fenòmens humans (genre de vie) fan en el medi físic

(milieu), així com el concepte de genre de vie o gènere�de�vida, que serveix per
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a representar la integració de les influències físiques, històriques i socials que

la relació entre l’ésser humà i el medi establia en un lloc determinat. Aquest

últim té els orígens en l’ecologia, perquè es defineix com la manera que té

cada societat d’adaptar-se al medi natural. En l’adaptació del terme partia de

la tradició històrica i cultural de cada civilització. Aquest concepte està estre-

tament lligat a un altre: milieux de vie o medi de vida.

El Tableau de la géographie de la France és un mosaic de regions o pays. La regió,

segons la definia Vidal de la Blache, no era delimitada, sinó que era una unitat

espacial que s’analitzava des de dos punts de vista diferents. Per una banda, el

medi�físic (geologia, clima, sol, vegetació) servia per a establir les bases eco-

lògiques; per l’altra, les influències�humanes (població i poblament, agricul-

tura, transports...) servien per a explicar la interacció de l’ésser humà amb el

medi. Aquesta metodologia que divideix la geografia física de la geografia hu-

mana era la que utilitza Vidal de la Blache per a explicar les monografies�regi-

onals. També s’ha de destacar la importància metodològica que dona al treball

de camp per a analitzar la realitat sobre el terreny en la recerca bibliogràfica.

L’historiador Lucien Febvre, a La Terre et l’evolution humaine. Introduction géo-

graphique à l’histoire (1922), és qui millor va sistematitzar la concepció possi-

bilista a partir de les propostes del geògraf Paul Vidal de la Blache. La seva

influència també es va transmetre a partir de l’obra col·lectiva Géographie uni-

verselle, on es va fer un assaig de la proposta metodològica de les monografies

regionals. Bona part de les idees vidalianes es van transmetre mitjançant la

fundació de la revista Annales de Géographie. La seva influència fora de França

va ser gran, i al destacar la que va exercir en el geògraf portuguès Orlando Ri-

beiro, en Manuel de Terán a Espanya o en Pau Vila a Catalunya.

L’escola americana: Carl Sauer i Richard Hartshorne

Les idees de la geografia determinista ambiental i la geografia alemanya van

arribar als Estats Units. A partir d’aquestes influències i la constatació dels lí-

mits de la geografia determinista els geògrafs recondueixen el seu pensament

cap al possibilisme. De l’escola americana, se’n desprenen dos corrents de pen-

sament: la geografia�cultural, que va tenir Carl Sauer (1889-1975) com a fi-

gura més rellevant, i la geografia�regional, el màxim exponent de la qual va

ser Richard Hartshorne (1899-1992).

El geògraf nord-americà Carl Sauer, professor de la universitat californiana de

Berkeley, es va interessar pel determinisme geogràfic, però ràpidament va re-

butjar els seus plantejaments, que es caracteritzaven per considerar que l’acció

humana estava determinada pel marc físic on tenia lloc, i es va interessar pel

paisatge cultural. D’aquí van sorgir l’escola�de�Berkeley i la geografia�cultu-

ral. L’article The morphology of landscape publicat l’any 1925 va ser la primera

aproximació a la geografia cultural, i l’any 1931 va escriure Cultural geography,

on Sauer consolida les bases del seu enfocament.

Nota

A Catalunya, la teoria i la me-
todologia vidaliana va tenir
molta influència i va eclipsar
altres aportacions a l’estudi re-
gional com les tradicions ger-
mànica i anglosaxona.
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L’objectiu de la geografia cultural era la comprensió i el coneixement de les

diferències de la Terra en funció de les diferents cultures. En aquest període, els

conceptes fonamentals són cultura, aculturació o paisatge�cultural. El terme

cultura comprenia tots els elements materials i immaterials que els envoltaven.

L’aculturació feia referència a la difusió dels trets culturals. Ambdues servien

per a definir els paisatges culturals.

Atesa la seva formació, la interdisciplinarietat era intrínseca en la concepció

de la geografia de Sauer. Especialment, integrar conceptes de l’antropologia, la

història (en tots els temes relacionats amb els arxius), les ciències naturals, etc.

Els moviments ecologistes sorgits a Califòrnia la dècada de 1960 van tenir com

a referent important la figura de Sauer pel seu rebuig a la industrialització i al

malbaratament de les energies.

Un altre geògraf nord-americà de gran influència en l’anàlisi regional va ser

Hartshorne. De les seves aportacions, cal destacar la publicació de The Nature

of Geography (1939), on explorava les aportacions dels deixebles de la geografia

alemanya i recordava la idea de Kant sobre el fet que la geografia i la història

tenien un caràcter diferent de les altres ciències. Hartshorne defensava la ne-

cessitat de diferenciar i estudiar en profunditat les regions.

2.3.4. La nova geografia: la geografia teorètica i quantitativa

A partir de mitjans del segle XX es va voler renovar la geografia academicista,

ja que es considerava que aquesta només es dedicava a descriure espais. Els

estudis de geografia regional van anar caient a poc a poc en un cert despres-

tigi. El rebuig acadèmic a aquest tipus d’aproximació geogràfica es justificava

perquè la geografia havia quedat reduïda a la descripció memorística de rius

o capitals. En un nou marc filosòfic, es va experimentar un retorn al prestigi

de les ciències naturals i exactes i es van incrementar els avenços tecnològics.

Aquesta nova corrent s’anomena positivisme�lògic o neopositivisme.

La geografia quantitativa es va presentar com un nou enfocament basat en el

neopositivisme i caracteritzat per l’empirisme, on l’experiència és l’origen,

possibilitat i límit de tot coneixement, i per l’ús de la lògica i de les matemà-

tiques. Els teòrics quantitatius rebutjaven la interpretació determinista i els

mètodes qualitatius en ciència i defensaven l’ús de mètodes quantitatius tec-

nològics i el desenvolupament de la informàtica. Així, l’aplicació de la proba-

bilitat i la geometria van esdevenir els llenguatges matemàtics per a entendre

i ordenar l’espai geogràfic.

Els antecedents del nou enfocament provenen principalment del camp de

l’economia. En primer lloc, cal destacar les idees de Johann Heinrich von

Thünnen (1780-1850), un terratinent alemany que va estudiar la renda�dife-

rencial a partir del valor que adquirien les collites en funció de la distància

entre els conreus i el mercat. Per a calcular la distància va definir un model
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de centres concèntrics (imaginant que el terreny era pla i que la fertilitat era

igual a tots els punts) on la distribució dels conreus depenia del cost de trans-

port. Els que eren més cars de produir estaven més a prop del mercat, i els que

estaven menys afectats pel cost de transport, eren a les àrees més allunyades.

Les seves aportacions van ser reconegudes en l’àmbit de la geografia rural.

Per la seva banda, el geògraf alemany Walter Christaller (1893-1969) va for-

mular la teoria�dels�llocs�centrals en un llibre amb el mateix nom (1933).

Christaller havia observat que els nuclis de població en determinades regions

del sud d’Alemanya tendien a una distribució regular en l’espai, i va idear un

model teòric que expliqués la dimensió i la localització dels assentaments hu-

mans partint de la hipòtesi que aquests no es distribuïen de forma desorde-

nada sinó que responien a algun principi. Per a formular-la, va partir d’un es-

pai�isotròpic on tota la població està repartida de forma uniforme, es dedica

a la mateix activitat econòmica (l’agricultura) i els nuclis de població tenen

una grandària similar. La introducció de noves tecnologies fa que els pobles

s’especialitzin i, per tant, s’inicia un procés de dependència entre els pobles

en funció de la seva especialització. A partir de l’especialització es generava

una jerarquia de nivells i de tipus d’assentaments per a productes o serveis

cada vegada més especialitzats que requerien una àrea de mercat més gran.

La representació gràfica era una trama�hexagonal que permetia cobrir tot el

territori sense superposicions d’àrees. La longitud de l’hexàgon era la distància

màxima que la població estava disposada a córrer per obtenir el producte. Els

conceptes fonamentals de la seva teoria són tres: el lloc�central, els béns�o

serveis�centrals i la regió�complementària o Hinterland.

Figura 12. La teoria dels Llocs Centrals de Walter Christaller (1933) explica la distribució de les
ciutats en el territori d’acord amb el principi de mercat. Espai isotròpic a l’esquerra i distribució
d’acord amb el principi de mercat a la dreta.

Font: Wikipedia commons (2015), adaptat del llibre de Walter Christaller (1933), Die zentralen Orte in Süddeutschland

L’interès de la teoria de Christaller raïa en el fet que permetia predir quina seria

la distribució més adequada dels nous assentaments o serveis en el territori.

Per tant, seria una bona eina per a la planificació.
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Finalment, cal destacar els treballs dels economistes August Lösch (1954), que

va ampliar i difondre la teoria dels llocs centrals de Christaller, i Walter Isard,

que el 1955 va fundar l’Associació de Ciència Regional i va col·laborar inter-

disciplinariament amb economistes, geògrafs, urbanistes i sociòlegs. Les anàl-

sis que van començar a fer els economistes i geògrafs tractaven temes relacio-

nats amb la localització productiva. A partir del desenvolupament de la geo-

grafia teorètica i la quantitativa, l’economia va començar a preocupar-se per

la formació de teories i de models formals i a emprar mètodes d’anàlisi més

rigorosos, de tipus matemàtic i estadístic.

L’accent es va anar traslladant de la descripció i la classificació a l’explicació,

fins a superar els inventaris humans i físics sobre àrees específiques típics de

les geografies clàssiques. De manera implícita, s’estaven obrint camins cap a

una geografia prospectiva, aplicada i orientada a la planificació i l’ordenació

territorial.

El nou corrent de pensament era tan radicalment diferent que també és co-

neix com Nova Geografia. El primer autor que va teoritzar sobre els nous

plantejaments en geografia va ser l’economista alemany Friedrich K. Schaefer

(1904-1953), que va fugir del règim nazi i es va exiliar als Estats Units, on va fer

de professor de Geografia a la Universitat d’Iowa. En un article pòstum, titulat

«Exceptionalism in geography: a methodological approximation» i publicat a

la revista Annals of the Assotiation of American Geographers (1953), va criticar la

idea de Hartshorne segons la qual la geografia era una ciència excepcionalista

que descrivia els espais únics, i va afirmar que la geografia servia per a formular

lleis de caràcter general. Hartshorne va respondre la i es va obrir el debat sobre

el neopositivisme en geografia.

Amb la descoberta de Christaller i la difusió de les idees de Schaefer, aquest

nou paradigma va arrelar a les universitats americanes. Cal destacar-ne dues

obres de referència. En primer lloc, Theoretical Geography (1962), del geògraf

nord-americà William Bunge (1928), que defensava la necessitat que la geo-

grafia fos capaç de formular teories i lleis, que fos capaç de demostrar-les, i

que a partir de les lleis fos possible fer prediccions, de manera que la geografia

fos una eina útil per la planificació. En segon lloc, Explanation in Geography

(1969), del geògraf britànic David Harvey (1935), va ser considerat el treball

teòric més madur i complert en la definició de la geografia com una ciència

en el marc del neopositivisme. En aquesta obra, Harvey defensava el mètode

hipoteticodeductiu utilitzat per les ciències exactes, les ciències naturals i per

altres ciències socials com la psicologia, l’economia i la sociologia.

Una altra obra important va ser Models in Geography (1967), dels geògrafs bri-

tànics Richard Chorley (1927-2002) i Peter Hagget (1933), que van recopilar

les diferents aportacions de la nova geografia i van posar de manifest diferents

línies de treball:
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• L’anàlisi� locacional, basada en l’abstracció de les formes i la mobilitat

espacial per a poder extraure teories. En aquesta línia de treball, el concepte

regió canvia radicalment i passa de ser entès com un espai excepcional a

ser un espai abstracte perfectament comparable amb qualsevol altre espai.

En aquesta línia de treball destaca Location analysis in Human Geography

de Hagget (1965).

• La relació�entre�l’espai�i�el�temps. El geògraf suec Torsten Hägerstrand

(1916-2004) va estudiar els processos de difusió i de localització dels in-

dividus en l’espai i el temps. Els models de difusió eren una de les seves

principals aportacions, i ajudaven a entendre com els canvis tecnològics

es van difonent al llarg del temps i com van canviant d’un espai a un altre.

• La percepció�individual de l’entorn i el comportament�en�l’espai, d’aquí

se’n desprenia la geografia de la percepció i del comportament.

La geografia de la percepció i del comportament

La geografia del comportament va sorgir a principis de la dècada de 1960 en el

paradigma de la geografia quantitativa. L’objectiu era l’estudi de les relacions

entre l’ésser humà i el medi ambient des d’una nova dimensió: la psicològica.

En el nou paradigma es manifestava que els models teòrics elaborats quanti-

tativament per a explicar la localització d’una activitat econòmica o dels usos

del sol eren insuficients. Per tal que fossin més complerts calia entendre com

els éssers humans perceben els llocs on s’havia de fer la localització, i així po-

der fer una presa de decisions correcta.

Aquesta revolució del comportament va pressuposar que la relació existent

entre l’ésser humà i el medi tan sols s’explicava per processos cognitius, tot era

subjectiu, i, per tant, hi havia tants medis com individus o tipus d’individus.

Els estudiosos de les catàstrofes naturals van ser els més interessats en la ge-

ografia del comportament (hazard perception). A partir d’aquesta aproximació

analitzaven l’actitud humana davant de les catàstrofes. El control del compor-

tament de l’individu abans, durant o després d’una catàstrofe feia possibles

els estudis sobre la percepció dels risc o sobre els mecanismes de defensa que

crea l’ésser humà. Altres aproximacions es troben a la ciutat, per exemple en

els mecanismes dels individus per a orientar-se a les ciutats, com recull Kevin

Lynch a la seva obra The imatge of the city (1960).

Les tècniques que feien servir per a l’estudi de la percepció humana eren diver-

ses. Les més conegudes són els mapes�mentals i l’espai�personal. Vegem-los:

1) Els mapes�mentals: a partir de l’experiència i la percepció quotidiana que es

té sobre un lloc o un medi determinat es demana al col·lectiu o als col·lectius

que es vol estudiar que cartografiïn de memòria el plànol de carrers i places

i els elements més representatius per a ells. El mapa mental resultant conté
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informació sobre l’estructura mental de l’espai i els aspectes més significatius

d’aquell medi en concret per a l’individu. Així, cada mapa mental és diferent

dels altres.

2) L’espai�personal: fins al moment, els arquitectes i els urbanistes han pro-

jectat carrers i cases sense tenir en compte qui havia d’habitar les cases o qui

havia de fer ús d’un espai. El que inicialment eren espais per habitar, en al-

guns casos han acabat sent conflictius i opressius. L’alternativa que es proposa

és dur a terme una bona planificació�de�l’espai que, analitzant indicadors

de territorialitat, tingui en compte el comportament de les persones que han

d’ocupar aquell espai perquè la convivència sigui més fàcil.

La crítica a la geografia del comportament per part dels teòrics és que

és massa descriptiva i tan sols recull un llistat de preferències de loca-

lització.

2.4. La resposta al neopositivisme: la geografia radical i la

geografia humanística

Les crítiques a la visió quantitativa de la geografia van començar a sorgir a

partir de la dècada de 1960. L’eix comú d’aquestes crítiques era que la filosofia

neopositivista no sempre era reflexiva i acceptava les lleis sense qüestionar-les.

També es criticava l’obsessió per buscar lleis i per formular teories generalitza-

dores. Les corrents de pensament que convergien en aquell moment van ser

la geografia�radical i la geografia humanista.

2.4.1. Geografia radical / geografia marxista

A finals de la dècada de 1960, als Estats Units va sorgir la geografia�radical com

a alternativa a la geografia neopositivista. Els principals exponents d’aquesta

aproximació van ser el britànic David�Harvey (1935) i el nord-americà Willi-

am�Bunge (1928). A França, Yves�Lacoste (1929) va tenir un impacte impor-

tant en diversos països Europeus, i el brasiler Milton�Santos (1926-2001) va

ser un dels màxims exponents de la geografia radical en el món no anglosaxó.

El context polític del moment és clau per a entendre l’evolució teòrica dels

pensadors de la geografia radical. Les desigualtats socials dels països eren cada

cop més grans i els governs no feien res per a reduir-les. Cap a l’exterior, les

polítiques eren cada cop més agressives. El desengany per part d’alguns geò-

grafs en veure quina era la tendència teòrica de la geografia i la poca o nul·la

preocupació d’aquesta disciplina pels temes socials, va aproximar-los al pen-

sament de Karl�Marx. Les obres de referència són El capital (1867) i els Fona-

ments de la crítica de l’economia política (escrita el 1857-58 i publicada el 1939).

Els geògrafs marxistes van utilitzar la filosofia de Marx per explicar l’espai.
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La geografia marxista es caracteritzava per analitzar les configuracions

espacials de la vida social, a diferència dels neopositivistes, que duien

a terme un estudi de l’espai. Els geògrafs marxistes no tan sols volien

entendre el món sinó que també intentaven canviar l’estructura bàsica

de la societat.

La filosofia marxista, en una primera etapa, es basava en la crítica de la filoso-

fia neopositivista, i la seva temàtica estava relacionada amb aspectes polítics.

L’objectiu era analitzar l’espai geogràfic i reduir la pobresa i l’explotació de la

societat capitalista. En una segona etapa, es va iniciar un procés de construc-

ció d’una teoria pròpia, van treballar temes diversos com la renda urbana, els

processos suburbans, la relocalització industrial, la teoria de l’economia-món

i la nova divisió del treball.

L’aportació anglosaxona: David Harvey, William Bunge i Antipo-
de

Harvey i Bunge havien tingut un paper rellevant en la definició de la geografia

positivista, i tots dos van evolucionar cap a la geografia radical, on les seves

publicacions i línies de recerca van ser rellevants. Harvey, autor del manual de

la nova geografia Explanation in Geography (1969), anys més tard va dir que la

revolució quantitativa havia seguit el seu curs i que els resultats que mostrava

eren cada cop menys interessants, de manera que s’havia de superar aquesta

etapa. A diferència de la geografia quantitativa, la geografia radical volia carac-

teritzar-se pel seu compromís amb la societat i contribuir a fer que la societat

millorés. Criticava la neutralitat i l’excessiva teorització de la geografia quan-

titativa i buscava nous temes d’estudi com la pobresa, els ghetos, les condici-

ons de vida urbana (per exemple la crisi de l’habitatge o els serveis públics),

la justícia social o el benestar social.

De la seva extensa bibliografia, cal destacar l’obra Social Justice and the City

(1973), que recopilava sis assaigs on es veu l’evolució del pensament de l’autor

des d’una perspectiva liberal a una perspectiva radical. Els temes centrals eren

la injustícia social a la ciutat i seus els mals associats, com els problemes amb

l’habitatge, la renda o la gentrificació. A l’obra Limits to Capital (1982) va apro-

fundir en l’anàlisi geogràfica radical del capitalisme. Al llibre Justice, Nature

and the Geography of difference (1996) va tractar el tema de la justícia ambien-

tal. Harvey deia que, quan s’estudia el medi, no hi ha d’haver diferència entre

medi natural i medi construït i la construcció de l’alteritat.

En segon lloc, Bunge defensava l’aplicació dels coneixements geogràfics per

a aconseguir canvis socials a les ciutats dels Estats Units i el Canadà. Plante-

ja novetats metodològiques com les expedicions geogràfiques i el treball de

camp. Cal destacar les expedicions geogràfiques a Detroit i a Toronto, el 1968

i el 1971 respectivament. A partir de la informació recollida a les expedicions,

Bunge va convertir a la geografia en una eina analítica que exercia pressió po-
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lítica a partir de propostes de planificació urbana i podia fer canviar problemà-

tiques internes de les ciutats, sobretot dels barris amb greus problemes racials

i de repressió. Bunge va ser expulsat de la universitat i dels Estats Units per les

seves diferències amb la resta de professors i per la seva filosofia radical.

L’any 1969 es va fundar la revista de geografia radical Antipode: A Radical Jour-

nal of Geography. Des de 1969 fins 1985, el seu director va ser el geògraf nord-

americà Richard Peet (Universitat de Clarck). La creació de la revista estava

directament relacionada amb les Expedicions geogràfiques de 1968 i les ganes de

canviar el món. La revista tenia quatre funcions essencials:

• ser un mitjà de comunicació d’idees,

• ser un element per a la didàctica,

• donar una sortida a la crítica i,

• ser un mitjà per a exposar els treballs de recerca teòrics i pràctics

d’avantguarda.

El contingut de la revista va anar evolucionant amb el temps de manera sig-

nificativa, i cada cop va tenir més lectors i col·laboradors que es qüestionaven

els nous mètodes i l’evolució teòrica de la geografia. L’any 1974 es van plan-

tejar explorar en el camp del marxisme i en els països del Tercer Món. Així,

van passar d’un enfocament liberal d’esquerres (anarquista, socialista, etc.) a

un predomini clarament marxista. Els temes que es publiquen estan relacio-

nats amb els problemes de desenvolupament, d’economia política urbana, de

problemes d’habitatge, d’injustícia social, injustícia ambiental o de problemes

pedagògics. Els col·laboradors de la revista no són tots americans, sinó que

també n’hi ha d’origen europeu, del Pacífic o Amèrica del Sud.

L’any 1985 va començar una segona etapa de la revista. Des d’aleshores,

l’editorial Blackwell n’és l’editora comercial.

Antipode

Va ser un mitjà d’informació
i comunicació al marge de
la geografia institucional de
l’Associació de Geògrafs Ame-
ricans (Assotiation of Ameri-
can Geographers). Les revistes
de l’Associació eren clarament
conservadores i no tractaven
els temes relacionats amb la
nova geografia radical.
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Figura 13. Antipode

L’aportació francesa: Yves Lacoste i Herodote

A França, la geografia radical de tradició marxista va ser molt significativa. Una

de les figures més representatives és la del geògraf Yves�Lacoste (1929). Entre

les seves obres, cal destacar La geógraphie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (1975)

(traduïda al castellà com La geografia: un arma para la guerra), on l’autor va

fer una dura crítica a la pràctica geogràfica. L’autor reivindicava una geografia

activa i compromesa davant la geografia descriptiva allunyada dels problemes

de la societat. Plantejava que la geografia es feia servir com un conjunt de

representacions cartogràfiques i de coneixements relatius associats a l’espai

per a finalitats estratègiques, és a dir, una eina de poder.

Per a Lacoste no hi havia una única geografia sinó diverses:

• La geografia�dels�professors (scolaire et universitaire). Aquesta era la geo-

grafia que s’ensenyava a les escoles i a les universitats, i seguia els plante-

jaments de l’escola regional francesa, on no hi havia lloc per al discurs

polític. La geografia era bàsicament descriptiva i, per tant, no era possible

percebre quins són els processos econòmics i socials dels llocs. Segons La-

coste, aquest tipus de geografia dissimulava i menystenia el valor real de

la disciplina.

• La geografia�de�l’espectacle (géographie-spectacle). En aquest cas, la geo-

grafia anava dirigida cap a la premsa i els mitjans de comunicació. La ge-

ografia que es podia fer a través de les agències de turisme, del cinema o

de la contemplació estètica dels llocs. La geografia quedava reduïda al seu

valor estètic o a la particularitat d’un paisatge.

• La geografia�com�a�instrument�de�poder (géographie des états-majeurs).

Aquesta geografia anava dirigida a una minoria: als governants, als mili-
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tars i als grans agents econòmics. La geografia regional francesa havia creat

un coneixement neutral, i el seu coneixement havia estat utilitzat com a

instrument per a exercir el poder, o, fins i tot, per a fer la guerra. Lacoste

explicava a la seva obra que els militars americans havien utilitzat les des-

cripcions del sudest asiàtic fetes per especialistes francesos per a planificar

el bombardeig del sistema de regadiu dels camps de conreu del Vietnam

durant la guerra del Vietnam. Al llibre fa un repàs d’altres exemples.

Aquesta no va ser l’única temàtica que va treballar. Cal destacar-ne d’altres,

com la relació entre els països rics i països pobres. Les seves obres sobre aquest

tema van ser Les pays sous-développés (1963) o Géographie du sous-développement

(1971), entre d’altres.

L’any 1976, Lacoste, juntament amb un grup de professors, va fundar la revista

Herodote per tal de renovar el debat en l’àmbit de la geopolítica. El títol de la

revista ens recorda que Heròdot va proporcionar informació a Pèricles sobre

l’estructura política dels pobles bàrbars i que, des d’antic, els militars havien

fet servir els coneixements geogràfics per a vèncer altres pobles. La revista té

dues etapes. Durant la primera etapa, porta per nom Herodote. Stratégies, géo-

graphies, ideologies, on es va aprofundir en els plantejament de la geografia ra-

dical que Lacoste exposava en el seu llibre. En la seva segona etapa, a partir de

1983, la revista va reorientar la seva temàtica i va canviar el nom de la revista:

Herodote. Revue de géographie et de géopolitique. Actualment continua activa i

publica articles sobre temes de gran interès.

Altres aportacions importants de la geografia marxista francesa van ser les del

filòsof Henry�Lefebvre amb el llibre Le droit a la ville (1972) i els treballs inicials

del sociòleg Manuel�Castells amb La question urbaine (1972). Totes dues obres

van obrir noves vies a una anàlisi crítica sobre les relacions socials i els seu

efecte en l’espai, sobretot en ciutats capitalistes.

Altres aportacions: Milton Santos

La presencia de la geografia radical marxista es va estendre en països del Ter-

cer Món, en especial a Amèrica Llatina. El geògraf brasiler marxista Milton

Santos (1926-2001) va ser una de les figures més destacades. Ha escrit sobre

diferents temàtiques geografia urbana, ha fet estudis crítics sobre els proble-

mes dels països subdesenvolupats i contribucions crítiques i teòriques al pen-

sament geogràfic. D’entre les seves obres, cal esmentar Aspects de la géographie

et de l’économie urbaine des pays sous-développés (1969) traduïda al castellà per

Geografía y economía urbanas en los países subdesarrollados (1973).

A partir de la dècada de 1980 ja no hi ha tan sols la geografia crítica marxista,

sinó la geografia marxista de les diferents interpretacions del pensament de

Marx en ciències socials. Autors com els geògrafs nord-americans James Dun-

can i David Ley (1982) consideraven que els plantejaments d’aquesta geogra-

fia eren excessivament dogmàtics i difícils d’aplicar. Paral·lelament, al Regne
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Unit va sorgir una geografia crítica que, tot i proposar el materialisme histò-

ric com a marc general d’anàlisi, també incorporava la interpretació fenome-

nològica del marxisme amb elements de la geografia de l’espai-temps. Desta-

quen els treballs de Derek Gregory, que va adoptar les propostes de la teoria

de l’estructuració del sociòleg Anthony Giddens.

2.4.2. La geografia humanística

La necessitat de fugir de les lleis científiques, sense sentit per a l’ésser humà, i

de l’abstracció i mecanicisme que imposava la geografia teorètica i quantitativa

va fer sorgir la geografia humanista a meitat de la dècada de 1970. Temes com

la territorialitat i el comportament dominant deixen d’interessar, perquè tan

sols estaven vinculats a aspectes econòmics i no hi intervenien els sentiments,

la consciència o les intencions. L’ús de models havia fet oblidar que darrera de

cada abstracció sempre hi ha territoris concrets i persones que hi viuen.

El corrent filosòfic del moment era la fenomenologia, que s’exposava en

l’obra del filòsof Edmunund Husserl (1859-1938), i que es basava en la recerca

dels orígens i les essències dels coneixements sense especular sinó limitant-se

a descriure les experiències directes. El món�viscut o Lewenswelt és un con-

cepte clau de l’obra de Husserl. Segons l’autor, tothom té un món viscut abans

de tenir qualsevol element teòric o sentit comú. La finalitat de la geografia fe-

nomenològica era descobrir els fenòmens tal com són en funció de la persona

que els està experimentant. Per tant, no hi ha un únic món, sinó que hi ha

una pluralitat de mons.

L’existencialisme va matisar alguns dels aspectes de la teoria de Husserl, so-

bretot en la idea exposada per Jean-Paul Sartre (1905-1980) segons la qual

“l’existència és anterior a l’essència”, és a dir, que l’ésser humà primer existeix

i posteriorment es defineix. La geografia, seguint aquesta filosofia, estudia el

paisatge, que es defineix com un conjunt de llocs significatius que, juntament

amb les situacions que genera, és un paisatge complex.

La geografia neopositivista afirmava que el comportament de l’ésser humà era

racional, mesurable i es podia predir objectivament, i que es localitzava en un

món que també era mesurable, únic i objectiu. Aquests plantejaments eren

qüestionats mitjançant les bases fenomenològiques de la geografia humanísti-

ca que remarcaven que l’ésser humà era lliure i impredictible i que, per tant, les

seves experiències quotidianes depenien de percepcions, records, mites, etc.

Tots els aspectes anteriors eren condicionats per les relacions entre els éssers

humans i els seus mons. La nova filosofia també portava associat el mètode

inductiu com a metodologia d’anàlisi.
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La geografia humanista és transdisciplinària, les humanitats i les ciències soci-

als són dues de les disciplines que adquireixen reconeixement en aquest perí-

ode. A les humanitats, l’interès es troba en les arts i el pensament lògic. Les

ciències socials contribueixen amb el coneixement de les societats.

El principal exponent va ser el geògraf xinès-estatunidenc Yi-Fu�Tuan (1930),

que l’any 1966 va publicar l’assaig Space and Place: The Perspective of Experien-

ce, on va fer una reflexió sobre el pas d’un espai a un lloc. Tuan considerava

que aquests dos conceptes, espai i lloc, eren els més importants per al medi.

Per a explicar-los es basava en el comportament animal, perquè, segons Tuan,

els éssers humans i els animals comparteixen determinades conductes, però

davant del lloc i l’espai actuen de manera diferent perquè els éssers humans

tenen capacitat per a pensar i simbolitzar, mentre que els animals no. Per a

l’anàlisi d’aquest espai viscut, Tuan es basava en la perspectiva experimental i

el definia a partir dels sentits: olfacte, gust, tacte i vista. L’ésser humà, a partir

de símbols generats a la seva vida quotidiana, transforma un espai qualsevol

en un espai viscut, i genera un vincle emotiu amb aquest espai, que es con-

vertia en un lloc. Per a la fenomenologia, el lloc és més que un conjunt de

sentits i significats.

Tuan, a Topophilia (1974), explicava que les persones, al llarg de la seva vida,

estableixen relacions afectives amb els llocs on viuen. Aquesta relació genera

experiències que Tuan anomena topophilia. Però també és possible que, entre

els llaços afectius entre els éssers humans i el lloc, hi hagi altres elements com

la topolatria, és a dir, un sentiment mític d’un lloc, o la topophobia, que s’entén

com la por o l’odi a un lloc. Entre la topophilia i la topophobia i ha un estat in-

termedi, en el qual es té por de perdre el sentit de lloc. Altres autors inclouen el

terme no-lloc, que s’esdevé quan els símbols es perden i els llocs es caracteritzen

per la homogeneïtat i la uniformitat, de manera que el lloc esdevé impersonal.

Segons Tuan, el paper de la geografia hauria de ser l’estudi de les relacions entre

les persones i la natura, així com el seu comportament i els seus sentiments.

Per tant, el geògraf humanista necessita tenir els coneixements de geografia

física, d’etologia animal, i dominar les disciplines de les ciències socials, les

llengües i la filosofia. A partir d’aquests coneixements, el geògraf podrà fer

una valoració de l’ésser humà en el medi. El resultat d’aquesta geografia és útil

per a la planificació, ja que, en les seves anàlisis, els humanistes assenyalen les

virtuts i els defectes de la cultura.

Un altre referent en la geografia humanista és la geògrafa irlandesa Anne�But-

timer (1938), que recupera la tradició teòrica clàssica, especialment la france-

sa, i destaca positivament figures com la de Vidal de la Blache, entre altres. Per

a ella, igual que per als geògrafs humanistes, el lloc és també un concepte bàsic

de la geografia. L’any 1976 va publicar «Grasping the dynamism of lifeworld»

a la revista Annals of the Assotiation of American Geographers. En aquest article

argumentava que l’experiència personal no es pot separar dels negocis o del

món dels esdeveniments. Buttimer dona importància a la relació entre l’espai i
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el temps, diu que per a entendre el món cal entendre que hi ha més d’un espai

viscut, que l’espai viscut es comparteix amb altres persones i societats. Aquests

elements generen el sentit d’identitat i de pertinença a un lloc, i s’emfatitza

amb la participació d’altres persones. Quan hi participa més d’un individu, els

vincles que uneixen als éssers humans amb el lloc són sòlids, però la tendència

cap a la deslocalització i el no-lloc o placelessness (és a dir, un paisatge unifor-

me, sense personalitat i sense caràcter) produeixen tensions en la població.

Els geògrafs humanistes intenten buscar quins són mecanismes que vinculen,

sigui positivament o negativament, l’ésser humà i el lloc.

Altres línies de recerca de la geografia humanista són la reconstrucció dels

espais viscuts per altres pobles i civilitzacions o l’estudi del simbolisme i del

paisatge.
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3. Era postmoderna

3.1. Geografia postmoderna: les noves geografies

Fins a la dècada de 1980 va ser possible identificar una successió clara de les

diferents maneres de fer geografia (determinisme, possibilisme, neopossibilis-

me, radical, humanista). Amb la permanència i la transformació de les que

han deixat de ser “noves” geografies, sorgeixen altres maneres i propostes de

fer geografia, però cap d’elles serveix com un model a seguir.

Les geografies de l’era postmoderna sorgeixen com una crítica a la deshuma-

nització de la societat actual i estudien l’homogeneïtat (tot és igual a tot arreu)

i les diferències (com cada persona o grup social utilitza allò que sembla que és

homogeni). L’interès per l’estudi del que és diferent, de la diversitat cultural,

de noves metodologies, de la interdisciplinarietat i la diversitat es deu a les

noves geografies culturals i a l’anomenat gir�cultural en geografia.

Les noves propostes de l’era postmoderna no segueixen un únic criteri. El nou

paradigma està relacionat amb el pas del sistema capitalista fordista al sistema

capitalista postfordista i totes les seves conseqüències. Els diferents esdeveni-

ments econòmics, socials i culturals fan visible aquest canvi: el rol creixent

de les tecnologies de la informació i comunicació, i el sorgiment d’una eco-

nomia desmaterialitzada, deslocalitzada i basada en la globalització del capi-

tal, dels serveis i de la informació estan relacionats amb la fi de la guerra fre-

da i l’ensorrament del bloc comunista, amb la introducció de noves formes

d’organització de les ciutats (la ciutat dispersa, la competitivitat entre ciutats,

el nou rol dels centres històrics...), amb la fragmentació social i el multicultu-

ralisme, amb el triomf de la imatge, dels aspectes banals, dels virtuals, etc.

Un dels principals objectius del postmodernisme ha estat donar visibilitat a

les comunitats que, històricament, per la seva condició social, cultural o eco-

nòmica no han tingut l’oportunitat d’explicar com veuen el món. El postmo-

dernisme té una visió diferent de la geografia occidental estereotipada, on es

demostra que hi ha moltes òptiques per a entendre el territori que s’allunyen

de la visió tradicional.

Aquestes noves geografies inclouen, entre d’altres, la geografia postmo-

derna, la nova geografia cultural, la nova geografia regional, la geogra-

fia del gènere, geografia postcolonial, la geografia de les sexualitats, la

geografia de la infància o la geografia dels discapacitats.
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3.1.1. La geografia postmoderna

La geografia�postmoderna busca reflexionar sobre la distribució de la societat

en el territori. Per a fer-ho, s’han de tenir en compte els canvis que ha compor-

tat la compressió espai-temps. La revolució en el transport i en les telecomu-

nicacions han suposat un canvi en l’organització de l’espai a escala global. Les

grans metròpolis urbanes estan connectades mitjançant els nodes de transport

(plataformes aeroportuàries) i per l’accessibilitat que ofereixen les tecnologies

de telecomunicació en xarxa. Les noves comunicacions han comportat el sor-

giment de noves fronteres econòmiques, polítiques i culturals, tot i que també

n’han desaparegut d’altres.

Les reflexions que el filòsof francès Michael Foucault (1926-1984) va fer sobre

les relacions entre l’espai, el coneixement i el poder van ser influents per als

geògrafs postmoderns. Per a Foucault, l’espai està relacionat amb els processos

històrics. Introdueix el concepte de gir�espacial, és a dir, que entén l’espai

com a mitjà dinàmic per a entendre a les ciències socials i històriques de ma-

nera conjunta. Aquesta idea de gir espacial ha estat analitzada des de diferents

aproximacions de la geografia postmoderna, per exemple David Harvey, Do-

reen Massey i Edward G. Soja.

El geògraf nord-americà Edward�W.�Soja (1940-2015) és el principal exponent

del gir espacial, i l’any 1989 va publicar Postmodern Geographies. The reassertion

to space in crtitical social theory. Al llarg de la seva trajectòria es va centrar en

l’anàlisi de l’espai en relació a la societat. Per a Soja, l’espai és dinàmic i canvia

contínuament, no és tan sols un producte social sinó que s’han de tenir en

compte més elements, com els físics o els cognitius. Soja va posar la ciutat de

Los Angeles com a exemple d’espai fragmentat, aparentment desconnectat, i

que tendeix a ser l’exemple dels espais del segle XXI.

3.1.2. La “nova” geografia cultural

A la dècada de 1990 va sorgir la nova geografia cultural, que es reconeix deuto-

ra de l’escola de Berkeley i de Carl Sauer, que estudiava la diversitat del món a

partir de la cultura com a element vertebrador. Des d’altres tradicions teòriques

de la geografia, recull, per exemple, la visió crítica sobre les desigualtats de la

geografia radical marxista, l’interès per l’anàlisi de la percepció i les sensacions

de l’ésser humà i els grups socials sobre els paisatges on viuen que proporciona

la geografia humanista; l’interès pels discursos que es generen al voltant dels

paisatges culturals de la geografia postmoderna, o la recerca de la relació entre

els processos culturals locals i globals de la nova geografia cultural.

La nova geografia cultural té diferents aproximacions polítiques, i fa èmfasi

en la interdisciplinarietat a partir d’una visió crítica entre espai i cultura. Per

a fer-ho tenen en compte:
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• Els nous fluxos econòmics, polítics i culturals globals que fan necessari

una nova territorialització de les relacions internacionals.

• Les relacions laborals a diferents escales, que afavoreixen la construcció de

nous espais de desigualtat i explotació.

• Les implicacions culturals i les noves polítiques en la definició dels nous

espais de resistència i exclusió.

• Les transformacions a les ciutats a partir de la creació d’espais imaginaris,

la introducció de la cultura en el procés de planificació de les ciutats, la

redefinició del terme «urbanisme».

• Les noves formes de representacions culturals, tant en els nous espais pú-

blics de la xarxa, com en els espais públics tradicionals de les places i car-

reres.

3.1.3. La geografia del gènere

Els estudis de gènere en geografia són en bona part l’expressió acadèmica del

moviment feminista. L’enfocament de gènere va sorgir a finals de la dècada de

1970 al món anglosaxó (al Regne Unit i als Estats Units), i en l’actualitat tenen

un ressò internacional. L’interès en el tema ha estat analitzat des de diferents

paradigmes:

• La geografia neopositivista ha aportat la constatació de la desigualtat de la

dona en l’accés als serveis socials.

• La geografia humanista ha emfasitzat la comprensió del món viscut de

cada individu, i, per tant, en l’experiència de les dones i els seus espais

(privat, domèstic, experiencial, etc.).

• La geografia radical analitza l’àmbit productiu i reproductiu, remarcant

sobretot els àmbits invisibles com són els àmbits domèstics o submergits.

• La geografia postmoderna emfatitza la diversitat i la diferència. Fins al mo-

ment la societat era un conjunt neutre, asexuat i homogeni que no mos-

trava diferències en l’ús de l’espai entre els homes i les dones.

S’utilitza la categoria de gènere en lloc de sexe, perquè sexe tan sols fa refe-

rència a les diferències biològiques entre els homes i les dones, mentre que

el gènere examina les diferències entre homes i dones en funció dels proces-

sos econòmics (divisió del treball, relacions de poder, funcions), ambientals,

socials (construcció social) i polítics. Aquestes relacions de poder generalment

mostren una subordinació de les dones davant dels homes.
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Les tres àrees de recerca principals són:

1) Les relacions existents entre el gènere i els conceptes espai, lloc i natura.

2) Les diferències territorials en les relacions de gènere

3) Les diferents experiències en l’ús de l’espai entre homes i dones a diferents

escales: des del l’escala local (l’espai quotidià) a l’escala global (moviments

migratoris transnacionals).

Les geògrafes Doreen Massey, Linda McDowell o Janice Monk han desenvolu-

pat part de la seva recerca en aquesta temàtica.

La geografia del gènere és una geografia� compromesa amb el can-

vi social. A més, entén la recerca com un procés no neutral, refusa

l’objectivitat i valora la subjectivitat.

3.1.4. La “nova” geografia regional

Als anys 80 del segle XX es va desenvolupar una línia de recerca amb un argu-

ment semblant a la teoria de l’estructuració que proposava el sociòleg britànic

Anthony Giddens, però que difonia el concepte de localitat per a fer referèn-

cia a l’espai on té lloc la vida laboral i de consum de les persones. La teoria de

la localitat es basava en un estudi més aprofundit de relacions complexes que

històricament eren capaces d’explicar un lloc determinat. Aquesta idea estava

molt relacionada amb les monografies regionals franceses.

Les diferències entre la geografia regional francesa i la “nova” geografia regio-

nal es trobava en l’anàlisi de l’espai concret. Per a la “nova” geografia, aquest

espai concret s’havia de contextualitzar amb un estudi de diferents escales com

l’estudi de la pertinença a un conjunt cultural més ampli, a un marc estatal

o a un marc global. La localitat entra dins d’aquesta anàlisi. Per a aquest para-

digma és important tenir en compte la dicotomia local-global.

La geògrafa i científica social britànica Doreen�Massey (1944) va centrar la

seva anàlisi en la manera com el canvi social i econòmic varia d’un lloc a

un altre. També va teoritzar sobre la importància dels espais concrets davant

de les explicacions generalistes. Aquestes idees les va resumir en la seva obra

Geography matters! (1987), traduïda al castellà per La geografia importa!.
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3.1.5. La geografia postcolonial

La geografia ha fet tradicionalment estudis de països del Tercer Món. Recent-

ment s’ha fet una crítica cultural d’aquests estudis que revisa la manera com

els països colonitzadors han construït la imatge de les antigues colònies. El

colonialisme no va ser tan sols una explotació econòmica i política, també va

suposar la implantació d’elements culturals per part d’Occident.

La geografia postcolonial té els seus orígens en l’Orientalisme, que estudia les

societats del Pròxim Orient i de l’Orient Llunyà des de la cultura occidental. El

teòric literari i cultural palestí Edward Said (1935-2003) va publicar Orientalism

(1978) i Culture & Imperialism (1993). En aquests llibres planteja que “Orient”

realment no existeix, que es tracta d’una construcció europea que fa possible

identificar “l’altre”. L’Orient, construït des de l’Occident, es presenta exòtic,

sensual, culturalment inferior i endarrerit. A partir d’aquestes idees, Occident

va crear una identitat jeràrquicament superior a la resta del món, i així va po-

der justificar la dominació. L’enfocament postcolonial és una crítica al colo-

nialisme occidental.

La geografia postcolonial té una relació amb la filosofia marxista i postestruc-

turalista, i hi intervenen diferents disciplines, com la literatura, els estudis cul-

turals, l’antropologia i la història. La seva finalitat és analitzar des d’una pers-

pectiva crítica les situacions colonials de l’Àsia i l’Àfrica entre finals del segle

XIX i principi del segle XX, així com els processos de descolonització.

3.1.6. Geografia de la infància

La geografia�de�la�infància és una branca de la geografia humana que s’ocupa

de l’estudi dels espais viscuts, percebuts o imaginats pels infants; dels espais on

juguen i construeixen identitats, així com la seva vida quotidiana, experiències

i les pràctiques a la ciutat i al món rural. L’experiència de la infància no és

universal, sinó una construcció. Per tant, les diferents vivències i actituds dels

infants són construïdes socialment i espacialment.

La recerca sobre infància requereix una contextualització, ja que cal enten-

dre-la dins d’un espai geogràfic i cultural. Per exemple, el context de la infàn-

cia per a la societat occidental no és el mateix que per a altres societats i altres

contextos econòmics, socials i culturals.

3.1.7. La geografia de les sexualitats

La geografia�de�les�sexualitats (queer studies) estudia la relació existent entre

les diferents sexualitats i l’espai. Concretament, l’espacialtat de les identitats

sexuals. La sexualitat no es pot entendre sense conèixer els espais a través dels

quals es construeix, els practica i es viu. La manera com aquesta es practica i

s’expressa va canviat al llarg dels segles i d’un context geogràfic a un altre.
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Des de la dècada de 1990, els estudis que relacionen els conceptes sexualitat,

espai i lloc han incrementat. El tema central d’aquests estudis han estat la

prostitució, el turisme sexual, però especialment les geografies dels gais i les-

bianes (LGBT geographies). Aquests estudis s’han centrat majoritàriament en

àrees urbanes, ja que han estat les ciutats on els col·lectius de lesbianes, ho-

mosexuals, bisexuals i trans han pogut emancipar-se i fer-se visibles a través

de bars, botigues, carrers, comunitats residencials, etc. Tanmateix, tot i que la

ciutat els ha donat l’oportunitat d’expressar-se lliurement, aquest col·lectius

encara pateixen assetjaments i agressions. La metodologia utilitzada fins al

moment ha estat bàsicament qualitativa.

L’estudi de la sexualitat i el lloc s’emmarca en la teoria queer, un enfocament

encara molt incipient en geografia, que utilitza el concepte queer per a desna-

turalitzar la identitat sexual i entendre-la com una construcció social. En la

teoria queer no s’accepta la divisió entre heterosexual, bisexual o homosexual.

3.2. Geografia i Big Data

El segle XXI esta vivint una nova era, l’era del big�data o de les dades�massives.

Al mateix moment que la geografia postmoderna, a partir de les seves diferents

temàtiques, reflexiona a l’entorn de la idea que el món és un gran desconegut,

el big data està canviant la manera de veure el món i la manera de treballar-lo.

Els geògrafs afins al big data afirmen que a partir de les teories que s’extreuen

de les dades és possible entendre el món, però que en determinats casos cal

una mica d’imaginació per a la interpretació dels resultats. En canvi, hi ha un

altre grup de geògrafs que argumenten que el big data pot donar suport a la

representació del món sense visions esbiaixades, però que la complexitat dels

éssers humans necessita altres aproximacions metodològiques de les ciències

socials per entendre i explicar el que està passant.

Per big data no té una única definició, però generalment s’identifica la

tecnologia per al tractament d’una gran quantitat d’informació que no

pot ser gestionada amb les bases de dades que s’han fet servir fins ara.

A partir de la definició anterior podria semblar que el big data tan sols es mesura

pel volum de dades, però en realitat hi ha més elements que s’han de tenir

en compte:

• el volum que ocupen les dades (megabytes, terabytes o petabytes);

• la immediatesa del segle XXI fa que les dades es puguin generar, obtenir i

analitzar a una gran velocitat, pràcticament a temps real;

• la varietat en el tipus d’informació;
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• la exhaustivitat per a capturar informació de tota la població;

• la informació ha de tenir la màxima resolució;

• la capacitat de relació de la informació entre les diferents bases;

• la flexibilitat en la naturalesa de les dades.

Per a la geografia no és estrany treballar amb un gran volum de dades. Per

exemple, les dades del cens de població, les dades recollides per a la teledetec-

ció o per les estacions meteorològiques. Però fins ara el cost i la dificultat de

crear, processar, manipular, analitzar i representar un gran volum de dades feia

que la recollida de dades fos periòdica i la seva explotació tan sols fos parci-

al. La revolució tecnològica ha significat un canvi en els processos de recollir,

d’arxivar i de visualitzar. Les facilitats en la recollida han tingut com a conse-

qüència un excessiu volum de dades. Fins ara, l’estudi d’un tema es feia a partir

d’una mostra, a partir d’ara és possible que tota la població sigui investigada.

L’obtenció de les dades pot ser directa quan es genera a partir de fonts digitals

localitzades en punts per a analitzar un espai o una persona; pot ser automàtica

quan són les dades les que, de manera inherent, proporcionen les funcions

automàtiques dels aparells digitals com els GPS, els smartphones o qualsevol

altra que permeti deixar el rastre de localització; i pot ser voluntària, quan

els usuaris, a partir de diferents aplicacions, donen informació a un sistema

conjunt. La facilitat amb què es produeixen les dades fa que en menys d’una

dècada s’hagi passat d’entendre el món amb un poques dades a fer-ho amb

una sobreabundància de dades, sense gaires problemes d’accés ni de qualitat.

Recollir per recollir no té sentit, s’ha de tenir clar quina dada es vol i per què.

Les dades sense cap tipus de tractament ni anàlisi no proporcionen cap tipus

d’interès per a la geografia ni per a cap altra disciplina. Fins ara, els sistemes

d’informació�geogràfica�(SIG) havien estat les eines per a recollir, arxivar,

analitzar, mapar, representar i ensenyar les dades. Durant la dècada de 1960,

quan el corrent neopositivista estava en alça, el geògraf britànic Roger Tomli-

son (1933-2014) considerat el pare dels SIG, va utilitzar-los amb un objectiu

concret: analitzar les dades recollides per Canada Land Inventatory (Inventa-

ri del Sol del Canadà) (1962) i extreure estadístiques per a utilitzar-les en el

desenvolupament de plans de gestió d’extenses àrees de les zones rurals del

Canadà. Els SIG van ser dissenyats per a fer una sèrie de funcions específiques

i per donar suport a la presa de decisions relatives a qüestions d’anàlisi i or-

denació territorial. Segons el geògraf nord-americà Jerome E. Dobson, els SIG

són, per a la geografia del final del segle XX, el mateix que durant molt temps

va ser la cartografia per a la geografia. Al llarg de la dècada de 1980 i 1990, els

SIG es van començar a utilitzar en altres disciplines no geogràfiques, però la
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informació que utilitzaven estava referenciada espacialment. Durant aquesta

dècada es desenvolupen nous softwares i hardwares, noves tecnologies per al

processament i la captura d’imatges.

El que caracteritza els SIG és la seva capacitat d’interrelacionar o integrar dife-

rents conjunts de dades sobre fenòmens localitzats al territori. És per aquest

motiu que els relaciona no tan sols com a usuaris sinó també com a investi-

gadors i creadors. El problema de tenir un volum molt gran de dades i la po-

ca flexibilitat dels SIG ha fet que es busquessin noves maneres d’augmentar

les seves possibilitats. El geògraf britànic Stan Openshow, l’any 1996, es va

inventar el concepte geocomputació, que inclou les disciplines de geografia,

estadística i computació, que permet als geògrafs fer ús del big data i obre no-

ves possibilitats d’anàlisi. La geocomputació construeix algoritmes que detec-

ta patrons de comportament entre les dades, l’estadística espacial s’utilitza per

a identificar i explicar el sentit dels patrons de comportament de les dades, i la

modelització ajuda als geògrafs a entendre els factors que expliquen com les

persones poden organitzar les seves activitats en un espai durant un període

determinat. A partir dels resultats obtinguts és possible predir i pronosticar

tendències, i permet als geògrafs fer una aproximació i dir quines polítiques

són les més seguides o quina és la millor intervenció que s’ha fet.

Hi ha un debat obert sobre la tecnificació, i és clar que aquesta, en excés, és un

error. Per a la geografia, els SIG, i les seves evolucions cap a la geocomputació,

la teledeteeció i el modelatge, són una eina que ha d’estar més interessada

en explicar per què l’activitat dels éssers humans varia d’un lloc a un altre

del món que en resoldre problemes de compressió o dels agents gestors de la

informació.

El big data, el geocomputing i els SIG proporcionen al geògraf l’oportunitat

de generar coneixement per al planejament, management i activitat comercial.

Per exemple, pot ajudar a incrementar l’eficiència dels transports públics, pot

donar suport a la policia en el seguiment dels delinqüents, pot ajudar a pre-

veure el flux de passatgers, a fer un seguiment del transport de mercaderies o

en la gestió del transport aeri entre d’altres.

Quins límits té el big data? La informació pot donar servei a la gestió del terri-

tori, però què passa amb l’ús de les dades quan les fan servir les empreses pe-

trolieres per a buscar bosses de petroli per a practicar el fracking? O si les uti-

litzen els governs per a planificar atacs militars? O l’anàlisi que en fan empre-

ses com Google, Yahoo, Microsoft, Facebook, Tweeter o Instagram, que ana-

litzen la personalitat i els gustos de cadascú a partir de les seves dades? S’ha

d’anar en compte.
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Per concloure, ha de quedar clar que en el context de la Geografia hi ha

línies de pensament diferents. Hi ha autors que creuen que el big data

i la tecnologia que l’acompanya són bones eines per a complementar

les anàlisis en la recerca geogràfica, però també n’hi ha que argumenten

que l’excessiva tecnificació fa que es perdi l’essència del coneixement.

D’altra banda, el big data permet al món parlar de si mateix, però cal

vigilar que serveixi per a explicar què passa al món real, i no pas per a

presentar una visió parcial que serveixi interessos econòmics. No s’ha

de fer prevaldre la idea que qui paga mana.
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Activitats

1) Un mapa és la representació proporcional d’un territori. Amb l’ajuda d’elements com
l’escala i altres elements cartogràfics (per exemple, corbes de nivell) s’aconsegueix represen-
tar sobre en un pla la superfície esferoïdal de la terra. Si bé és del tot impossible aplanar una
superfície esferoïdal sense alterar-la, algunes projeccions cartogràfiques, anomenades equi-
valents, respecten els valors superficials. Les conoformes, en canvi, mantenen els angles, de
manera que siguin útils per a la navegació. Per exemple, la projecció de Mercator, del segle
XVI, representa amb fidelitat la imatge d’Europa, però distorsiona la d’alguns països o con-
tinents i col·loca el continent europeu al centre del mapa. Sovint, com amb la història, la
geografia s’ha utilitzat per condicionar la nostra visió del món.

Llegeix els següents enllaços i reflexiona sobre les possibles controvèrsies de les projeccions
cartogràfiques:

http://www.elpais.com/
graficos/internacional/Representaciones/mapamundi/elpgraint/20100318elpepuint_1/Ges/

http://www.elpais.com/
graficos/internacional/Representaciones/mapamundi/elpgraint/20100318elpepuint_1/Ges/

http://www.elpais.com/
articulo/internacional/Europa/borra/mapa/elpepiint/20100320elpepiint_9/Tes#

http://www.periodistadigital.com/mundo/africa/2010/10/16/el-verdadero-tamano-de-
africa-kai-krause-immappancy-ignorancia-geografica.shtml

http://www.elpais.com/graficos/internacional/Representaciones/mapamundi/elpgraint/20100318elpepuint_1/Ges/
http://www.elpais.com/graficos/internacional/Representaciones/mapamundi/elpgraint/20100318elpepuint_1/Ges/
http://www.elpais.com/graficos/internacional/Representaciones/mapamundi/elpgraint/20100318elpepuint_1/Ges/
http://www.elpais.com/graficos/internacional/Representaciones/mapamundi/elpgraint/20100318elpepuint_1/Ges/
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Europa/borra/mapa/elpepiint/20100320elpepiint_9/Tes#
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Europa/borra/mapa/elpepiint/20100320elpepiint_9/Tes#
http://www.periodistadigital.com/mundo/africa/2010/10/16/el-verdadero-tamano-de-africa-kai-krause-immappancy-ignorancia-geografica.shtml
http://www.periodistadigital.com/mundo/africa/2010/10/16/el-verdadero-tamano-de-africa-kai-krause-immappancy-ignorancia-geografica.shtml
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