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l 1966, reditorial A r m a n d Colín, de

París, publicava l'obra Le paysage
humain de la Costa Brava, de la geógrafa francesa Yvette Barbaza. Avui,
vint-i-dos anys mes tard, el públic cátala té, per f¡, Tocasió de llegir, en la
seva propia Mengua, una obra cabdal
per entendre Tactual c o n f i g u r a d o de
Tespai litoral cátala.
Edicions 62 i les entitats col.laborad o r e s { D i p u t a d o de Girona, Caixa d'Estalvis de Catalunya i Ajuntamenís del
litoral gironí) han tret al mercat, cree, un
producto digne, que esdevindrá —com
ja ho era la versió original— un punt de
referencia essencial per a tota mena
d'estudis sobre la Costa Brava. L'edició
és acurada i la traduccio, en termes generala, ha sabut recollir aquell esprit de
fínesse tan propi de l'escola geográfica
francesa.
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que ofereix una serie de condicionants- toria com a disciplina auxiliar, només
possibilitats que l'home selecciona
cal donar una uliada a l'extensió de la
escull en f u n d ó de la seva cultura
segona part del primer volum per adonivell tecnológic); a p l i c a d o a l'anális
nar-nos de la importancia que l'autora
geográfica del concepto de "genere de hi confereix.
vida" (genre de VÍQ). entes com el reConvé, tanmateix, ressaltar un assultat integral i final del joc d'influéncies peóte del Ilibre d'Yvette Barbaza, que el
físiques, históriques i socials que s'es- felá ja especialment interessant i innotableixen en la relació home-medi en vador —metodoiógicament pariant—
En la present edició catalana, la mag- una área concreta; adopció d'una pers- ais anys seixanta. Em refereixo al pes
na obra d'Yvette Barbaza es presenta pectiva corológica o regional, interes- donat al fenomen del turismo, com a
en dos volums. El primer l'ocupen dos sada per esbrinar l'espedfidtat i par- factor de t r a n s f o r m a d o social, econógrans blocs: "El medi i els homes" i ticularitat deis llocs (regions) i per en- mica i territorial. No és correnttrobar en
"L'elaboració del paisatge huma i deis tendre com es produeix el procés de les monografíes regionals franceses de
generes de vida". En el segon volum diferenciado regional al damunt de la l'época un tractament tan acurat d'un
s'inclou un tercer gran bloc, referit a superficie terrestre; recurs a la historia fenomen mes aviat incipient ara fa trenl'impacte territorial i sócio-económic com a disciplina auxiliar, que ha de ta anys. Per altra banda, l'autora Intuí
del turismo, m é s e l s a n n e x o s i l'apéndix facilitar la comprensió de les diferents que el fenomien aniria in crescendo i
elaboráis per Joan Cals. Aquesta últi- fases de formació del paisatge actual. que calía estar-hi a l'aguait. SensibllitAquests fets —i d'altres que no hem zada com a geógrafa peí tema del paima secció actualitza l'aparell estadístic,
afegint-hi interessants comentaris i per- esmentat— son fácilment observables satge, en el text original apareixen ja
tinents valoracions sobre la situació en el Ilibre d'Yvette Barbaza. Ella ma- clares al.lusions a la necessitat de plaactual de la Costa Brava, sense caure teixa reconeix, en el próleg a l'edició nificar adequadament el boom turistic,
en e! parany de voler interferir i, per francesa, el mestratge i la influencia, si hom volia evitar la d e g r a d a d o paisattant, desvirtuar roriginalitat de l'obra de entre d'altres, de geógrafs com J. Sion, gística i ambiental del territori. fviés de
P. Birot, M. Sorre i Chabot, tots ells vint anys mes tard, en el próleg a l'eBarbaza.
pertanyents —en menor o major grau dició catalana, Yvette Barbaza s'expresDes d'un punt de vista metodológic. de fidelitat— a aquesta tradició geo- sa de nou amb els mateixos termes. En
El paisatge huma de la Costa Brava gráfica francesa. Per altra banda, la aquest sentit, malauradament, el Ilibre
s'inscriu, genéricament, en el marc d'a- p r e o c u p a d o metodológica per establir, en qüestió és encara de gran actualitat.
lló que coneixem per "tradició geográ- delimitar i, sobretot, justificar la Costa
fica francesa". Vet aquí una manera de Brava com a regió —encara que sigui
Vet aquí, en definitiva, una monofer i d'entendre la geografía que ha funcional— és ben palpable a la Intro- grafía regional excel.lent, escrita amb
tingut, al llarg del segle, diverses va- dúcelo. També en aquest apartat apa- un llenguatge assequible i afable. Junt
riants i ha posat l'émfasi en diferents reix una interessant reflexió sobre el amb l'apéndix preparat per Joan Cals,
aspectos, paró que, a grans trets, es concepta de "genere de vida" (expres- tenim una útil eina a les mans per e n caracteritza peí següent: substitució del s i ó t r a d u í d a a q u í — i no en d'altres parts tendre el perqué la Costa Brava és com
determinisme ambiental decimonónic del Ilibre— per "estil de vida", al meu és i, sobretot, per ajudar-nos a decidir
per una concepció mes "possibilista" a entendre equlvocadament). Peí que fa com la volem en el futur.
l'hora d'enfocar l'estudi de les relacions al mes amunt esmentat recurs a la hishome-medi (el medi no determina, sino
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