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L'aparició d'un monografic dedicat a la geografia histbrica compost d'articles 
d'historiadors i de gebgrafs fa pertinent la presentació d'aquesta disciplina indagant les 
tradicions intel.lectuals que l'han alimentada. Una primera aproximació general mostra 
que existeix una llarga dedicació en les diferents escoles geografiques i que hi ha hagut, 
també, un conreu habitual per part de les disciplines i corrents histbrics; en ambdós ca- 
sos, encara que de forma irregular al llarg del temps, amb aportacions molt valuoses. A 
Espanya hom pot copsar una situació certament ambigua atbs que l'element temporal 
sempre ha estat present en la tasca geogrdfica i, en canvi, és difícil trobar la geografia 
histbrica com a disciplina o subdisciplina explicita fins a &poques molt recents. 

L'objectiu d'aquest article és triple. En primer lloc vol sintetitzar, dibuixant els 
grans trets evolutius i conceptuals, la gbnesi de la geografia histbrica en l'imbit intern- 
cional; en segon lloc, abundar en les relacions entre geografia i histbria a Espanya, re- 
lacionant-ho amb l'evolució més genbrica'. Finalment, oferir una bibliografia ampla 
que permeti resseguir línies de recerca, temes de treball i tradicions. Per raons d7ubica- 
ció disciplinar i de familiaritat de qui aixb escriu, l'bmfasi es posar2 en les diverses 
perspectives establertes en la geografia més que en l'aportació dels historiadors, tot in- 
tentant reflectir, també, alguns dels treballs més seminals d'aquests últims. Tant de bo 
que aquest article servis per a provocar algun estudi similar d'algun col.lega del domini 
de Clioz. 

GEOGRAFIA I HISTO)RL~: LABERINT DE PASSIONS 

Probablement, ha estat la necessitat de salvaguardar I'autonomia de la geografia 
respecte de la histbria la que ha abonat continues afirmacions diferenciadores per part 
dels gebgrafs. Les ben conegudes frases de Hettner sobre que la geografia necessita "el 
concepte genbtic, per6 no pot convertir-se en histbria" (Hettner, 1927: 46) i de Vidal de 
la Blache sobre que la "geografia és la cibncia dels llocs i no dels homes" (Vidal, 1913: 
101) poden interpretar-se com a exercicis d'autoafirmació enfront d'una suposada debilitat 
de la disciplina geogrifica. Tanmateix, tant el m2tode genbtic com la consideració de la 

1 Una visió general i més ampla sobre els corrents internacionals de la geografia histbrica pot 
consultar-se a Bosque 1983, Vilagrasa, 1985 i Carreras i Vilagrasa, 1987. Sobre la geografia 
histbrica espanyola pot consultar-se Gil, 1987 i Arroyo i Camarero, 1992. 

2 Entre els historiadors espanyols hi ha també alguns treballs sblids de reflexió sobre la geografia 
histbrica, especialment entre els medievalistes (vid., per exemple, les introduccions i parts tebri- 
ques de Cortázar et al., 1985; Ribalta i Turull, 1992; i Bolós, J. coord., 1993). 



geografia com una cibncia humana poden considerar-se centrals en bona part de la pro- 
ducció geogrhfica moderna. Aquesta contradicció entre les afirmacions programitiques i 
les practiques quotidianes ha marcat l'evolució i conceptualització de base de les múlti- 
ples geografies histbriques nacionals, tot i la seva diversitat. Aquí es contemplaran de 
manera diferenciada tres dominis de configuració de la geografia histbrica: la brithica, 
la nord-americana, amb connexions amb la primera perd amb un desenvolupament fona- 
mentalment clos (o proper) a la geografia cultural, i la francesa i, per extensió, llatina, 
basada en una geografia regional de base histbrica. De manera més genbrica i puntual es 
ressenyaran algunes tendbncies i corrents dels historiadors, d'especial substancia per al 
tema. 

LA CREACIO I CONSOLIDACIO DE LA MODERNA GEOGRAFLA HISTORICA 

Sembla clar que la moderna geografia histbrica nasqué entre els gebgrafs britanics 
durant el tercer decenni de segle. El seu mhxim representant, considerat el fundador i 
principal exponent de la geografia histbrica brithnica, Clifford Darby, en un article de 
revisió i autoreflexió sobre el tema, assenyalava l'impacte que en la seva generació tin- 
gué la traducció a l'anglbs, del 1925, de l'obra de Lucien Febvre (1922), i en general els 
contactes amb la geografia francesa i l'afermament de la tradició regionalista (Darby, 
1983). L'enfocament regional fou clau en l'allunyament d'una prhctica que, en con- 
sonhncia amb l'ambientalisme fins aleshores dominant, buscava la influbncia dels fac- 
tors geografies sobre la histbria, exemplificada a la Gran Bretanya pels treballs de G.A. 
Smith (1894) i als Estats Units pels d7E.C. Semple (1903) i A. P. Brigham (1903). Fou 
un col.lega de Darby qui, en interrogar-se sobre qub era la geografia histbrica, respon- 
gué explícitament substituint l'ambientalisme per la descripció corolbgica. Segons Gil- 
bert, la geografia histbrica era la geografia d'una regió tal com era en un període passat, 
o bé, la reconstrucció d'una geografia regional del passat (Gilbert, 1932: 129 i 132). 

L'obra culminant d'aquest procés de redefinició fou An Historical Geography of 
England bef0reA.D. 1800, obra col.lectiva dels gebgrafs brithnics (Darby ed., 1936). Al 
marge de la vhlua empírica i de I'esforq de síntesi que presenti aquesta obra primerenca, 
paga la pena ressaltar dues característiques que la descriuen conceptualment. La primera 
és la voluntat de diferenciar-se de la histbria com a disciplina, en la línia de la contradic- 
ció general abans esmentada. A la introducció de l'obra, Darby assenyall que l'estudi 
de geografies del passat utilitza dades histbriques encara que l'aproximació és geogrhfi- 
ca. Afirmacions gairebé textuals poden trobar-se a bona part dels textos tebrics que pu- 
blich posteriorment el mestre (Darby 1953, 1962a), en alguns d'ells basant-se en l'auto- 
ritat de Hettner (Darby, 1926b). 

La segona característica, de caire metodolbgic, substancia la primera, en definir les 
cross sections o talls cronolbgics horitzontals com els arnbits del treball empíric. Es ne- 
gligien els processos i s'utilitzava la dada histbrica de manera estitica per explicar un 
resultat geogrific tot reconstruint un territori en bpoques passades. El problema de 
l'evolució i del canvi resth, doncs, relegat com a poc significatiu durant els primers anys 
de la geografia histbrica com a subdisciplina3. 

Les aportacions primerenques nord-americanes s'inscriuen, precisament, en un in- 
tent d'ampliació cap a l'anilisi genbtica i evolutiva de l'estudi geogrhfic. Probablement 

3 Tot i que l'allunyament del camp histbric, tan notable en la teoria, costa d'apreciar en la produc- 
ció habitual, tant si són grans síntesis (vid. per exemple Darby, 1952), com si són anilisis empi- 
riques exhaustives (entre les quals excel.leix Darby, 1952-62). 



el concepte sequent occupance elaborat per D. Whittlesey pot considerar-se un primer 
precedent explícit d'inclusió del tema del canvi en geografia. Aquest autor denominava 
amb aquest nom un model d'evolució histbrica de les cultures en una mateixa regió i en- 
tenia la tasca del gebgraf com d'estudi d'una "successió d'estadis de l'ocupació humana 
establint la genbtica de cada estadi en termes del seu predecessor" (Whittlesey, 1929: 
162). Cada estadi d'ocupació representa unes caracteristiques paisatgístiques, algunes 
de les quals influencien de manera determinant l'ocupació següent. Entre les seves fonts 
d'inspiració figuren les teories ecolbgiques de la successió botiinica i el cicle d'erosió 
davisii molt en consonincia amb el clima intel.lectua1 dels nuclis geogrifics del Mig 
Oest nord-americii. Malgrat que s'ha considerat que el concepte mai no tingué gran pro- 
jecció prictica, també se 17ha emparentat amb els treballs de J.O. Broek, del qual se'l 
considera un precedent (Gregory, 1981) i per extensió amb les aportacions de l'escola 
de geografia cultural de Berkeley. 

Efectivament, en els treballs de Car1 O. Sauer i de la gent que treballi amb ell a 
Berkeley hom pot trobar una segona arrel de l'actual geografia histbrica. Les diferbncies 
fonamentals respecte de la perspectiva britiinica coetania són la concepció de la geogra- 
fia com una cibncia de processos, davant l'estaticisme declarat anterior, i una voluntat 
interdisciplinar, que porta Sauer a treballar i consixer bé les aportacions d'antropblegs i 
arqueblegs, i que permeteren inserir la geografia histbrica com a part de la histbria de la 
cultura4. 

A.H. Clark, el personatge clau de la institucionalització de la geografia histbrica 
nord-americana, en definir-la inclo'ia, al costat de l'aproximació tradicional sobre la re- 
construcció de geografies del passat, l'objectiu de 17estudi del canvi geogrific al llarg de 
la histbria, reconeixent l'aportació de la geografia cultural (Clark, 1954). Fonamental- 
ment aquesta s'introdui entre els gebgrafs histbrics amb la difusió de la coneguda mono- 
grafia de Broek (1932). En ella es combinen quatre talls cronolbgics, on es descriuen els 
paisatges diferents segons les caracteristiques histbriques de les civilitzacions que els 
habitaven, amb tres estudis sobre l'evolució dels trets sbcio-econbmics i llur plasmació 
en el paisatge entre període i període. Aquests estudis dinimics, que Broek realitzi com 
a capítols interposats entre les cross sections respectives, foren denominats per Darby 
vertical themes, tot oposant-10s a la descripció horitzontal tradicional (Darby, ed., 
1973). L'ampliació metodolbgica que suposa la inclusió dels vertical themes revertí de 
forma definitiva en la inclusió en el corpus histbrico-geogriific de l'estudi de l'home 
com a transformador del medi al llarg del temps. 

Les perspectives interdisciplinars d'aproximació a les altres cibncies histbriques fo- 
ren, en canvi, molt més closes a la practica quotidiana de I'escola de Berkeley, traspuant 
poc cap al conjunt de la geografia histbrica. A.H. Clark, com el seu col.lega Darby, 
abunda en defenses programatiques del caire "geogriific" de la geografia histbrica 
(Clark, 1954: 70-1; Clark, 1962: 230) que només es flexibilitzen en fortes estratbgies, 
mentre que els lectors potencials són historiadors (Clark, 1960). 

Sovint, els gebgrafs francesos han assenyalat que l'element histbric esta pertot 
arreu en la seva tradició, encara que la geografia histbrica priicticament no existeix com 
a disciplina específica (De Planhol, 1972; Claval, 1984, Ozouz-Marignier, 1993). Les 
raons d'aquesta situació s7han explicat per les caracteristiques específiques de la geo- 
grafia desenvolupada per l'escola vidaliana i, també, pels lligams amb els historiadors 

4 Els principals treballs tebrics de Sauer abunden en la idea de la geografia com a disciplina gen&- 
tica, i més matisadament en la idea d'interdisciplinarietat. Vid. en aquest sentit Sauer, 1925, 
1932 i 1941. En uns altres articles s'han analitzat aquests aspectes de l'obra de Sauer més en de- 
tall (Vilagrasa, 1985: 34-6 i 1991a: 56-8). 



de l'escola dels Annales, amb una tradició important d'inclusió del tema geogrific en 
les seves recerques. 

Si hom se centra en la primera qüestió, la consideració d'un dels treballs emblemb 
tics de Pau1 Vidal de la Blache, el Tableau de Géographie de la France (1903), permet 
entendre els camins de la geografia histbrica francesa. En primer lloc cal recordar que el 
seu fou un text inclbs com a introducció geogrifica en una histbria general de Fransa. 
Com a tal abordava el tema del "factor" geogrific en la histbria, i de forma original, es 
desmarcava de les tesis ambientalistes més habituals, fonamentant el possibilisme en les 
relacions entre la natura i els homes. Aquesta perspectiva no s'allunyava de la reacció 
contra I'ambientalisme que en els pai'sos anglosaxons aboci, uns anys més tard, en la 
creació de la geografia histbrica com a subdisciplina. En segon lloc, el Tableau pot con- 
siderar-se com el canemis de posteriors monografies regionals de l'escola francesa, com 
a projecte de futur de la geografia regionalista. En tercer lloc, tot i tractar exquisidament 
els temes histbrics en la formació del paisatge, moltes de les monografies posteriors 
acostumaren a mantenir un capítol introductori d'histbria regional específica, com si es 
tractés d'esbrinar el "factor histbric" en geografia i complir així amb els vincles obliga- 
toris entres disciplines. De fet, l'anilisi de processos i la idea de matbria lligada a la 
histbria va anar perdent presbncia en la geografia francesa fins a arribar, durant els anys 
cinquanta i seixanta, a unes molt dbbils relacions entre ambdues cibncies, i a una pbrdua 
progressiva de l'aproximació evolutiva en geografia (Roncayolo, 1989: 1430). 

Dins d'aquest panorama, i si hom exceptua les aportacions en geografia política, 
impliament basades en la dada histbrica i en la seva localització (per ex. Brunhes i Va- 
llaux, 1921), hom ha parlat només d'un petit grup de gebgrafs histbrics desenvolupat a 
l'entorn de la figura de Roger Dion, al College de France, i fonamentalment abocat a 
l'estudi de la gbnesi del paisatge rural (Dion, 1934 i 1990). Roncayolo (1989), en analit- 
zar un dels treballs metodolbgics central de Dion (1946), assenyala com a principals 
aportacions la consolidació de les que alguns historiadors ja havien albirat en el Tableau 
vidalii: la importhncia del medi físic i les relacions entre 17aproximació de llarga durada 
i la dels esdeveniments. L'bmfasi de Dion se situa en tres qüestions: en primer lloc, la 
consideració del medi no simplement com a "geografia física clhssica" sinó en relació a 
uns mitjans tbcnics i unes aptituds socials dels grups humans; en segon lloc, en la consi- 
deració de la successió de cultures i civilitzacions al llarg del temps per entendre el pai- 
satge, afirmant les permanbncies histbriques en l'evolució del paisatge rural francbs; en 
tercer lloc, en l'atenció a la histbria dels grups socials i de les lluites socials, a la histbria 
de les transformacions, afirmant un univers de comprensió basat en les relacions entre 
"herbncies morfolbgiques i canvi" en les formes, en les funcions i en els continguts so- 
cials de l'espai (Roncayolo, 1989: 1428-29). 

Per la seva banda, la historiografia francesa ha estat, de sempre, una de les que en 
forma més rellevant ha considerat l'espai i el territori. La forma més habitual d'inclusió 
de la geografia en la tasca de I'historiador ha estat la de I'avaluació del "factor geogri- 
fic" en la histbria. Fou Lucien Febvre qui definí els trets principals de la inclusió en 
l'escola dels Annales (Febvre, 1922). D'una banda, la substitució de l'ambientalisme pel 
possibilisme, en consonhncia amb la línia que més tard assenyali Pierre Vilar sobre que 
la geografia "orienta" perb finalment "tot remet a la histbria" (Vilar, 1960: 20-1); d'una 
altra, consagrant en la perspectiva historiogrhfica francesa una llarga tradició d'inclusió 
d'un primer capítol geogrific (sobre el "factor geogrific") en tota monografia histbrica, 
i que ja s'havia desenvolupat anteriorment en la historiografia romintica i positivista del 
XIX. 

Sovint s'ha considerat modblic el treball de Braudel sobre la Mediterrinia de Fe- 
lip I1 (Braudel, 1949). Efectivament, la primera part de la tesi de Braudel constitueix 



avui encara una magnífica introducció al medi natural i als processos d'adaptació acti- 
va" de l'home que l'habita. A més a més, el punt de mira conceptual d'aquest autor és 
enormement suggeridor. L'estudi de la "geohistbria" no el plantejava com una simple 
introducció, producte d'una inbrcia metodolbgica, sinó com la histbria de ritme més lent 
que s'interrelaciona amb les estructures de llarga durada i amb les conjuntures de la 
histbria política. Malgrat que el mateix Braudel s'allunyh, després, d'aquesta perspecti- 
va, algunes de les obres de l'última bpoca mostren un retorn cap a l'interbs espacial de 
l'historiador, tant revisant i sintetitzant la seva obra sobre la Mediterrhnia (Braudel, 
1977), com copsant el paper del territori a la histbria de Franqa (Braudel, 1986). La 
perspectiva historiogrhfica francesa, exemplificada aqui en Braudel, ha tingut poca re- 
percussió en les historiografies no llatines encara que algun historiador anglosaxó, com 
el nord-americi Edward W. Fox, hagi servit de pont transmissor entre uns i altres (Ge- 
novese i Hochberg, eds., 1989). 

D'entre els historiadors dels Annales francesos també mereix comentari a part 
March Bloch, ja que s'allunyi del parany de la inkrcia metodolbgica d'un primer capí- 
tol geogrhfic que poc aporta al discurs histbric central5, per intentar una visió molt més 
interrelacionada entre paisatge i histbria. La seva anhlisi sobre la histbria rural francesa 
(Bloch, 1931), que parteix, per al que aqui interessa, de la utilització de la "méthode ré- 
gressive", permet parlar d'una reconstrucció dels elements paisatgístics rurals histbrics 
a partir d'allb que encara és visible en el territori actual. Sens dubte, el treball de Bloch 
cal emparentar-10, de forma molt més directa que la simple constatació dels lligams en- 
tre la histbria i la geografia a Fran~a, amb Roger Dion i els seus col.laboradors, que fo- 
namentaren la geografia histbrica rural de Franqa. 

L 'EVOL uczo RECENT DE LA GEOGRAFLA HZSTOZUCA 

A comenCament del decenni dels setanta H. Prince (1971) dibuixi l'escenari de la 
geografia histbrica contemporinia a partir de tres grans aproximacions: la de l'estudi 
dels mons "reals" del passat, dels mons "imaginaris" i dels mons "abstractes". Intenta- 
va, amb aquestes denominacions, reflectir la influbncia de les diferents maneres de fer 
geografia en l'anhlisi de territoris pretbrits. - - 

Així, els mons "abstractes" del passat es referien als intents d'introducció de la geo- 
grafia quantitativa i teorbtica dins de la geografia histbrica. Aquesta havia arribat tard a 
la subdisciplina i hom pot, només, citar-ne uns pocs precedents. H. Carter havia analit- 
zat les jerarquies urbanes al País de Gal.les entre 1600 i 1950 (Carter, 1956); A. Pred es- 
tudih la dinamica urbana i industrial dels Estats Units durant el segle XIX (Pred, 1966) i 
D. Harvey aplica models d'anilisi d'usos del sbl i de difusió a casos histbrics (Harvey, 
1963, 1966), a més de realitzar una reflexió general sobre els models d'evolució espa- 
cial (Harvey, 1967). D'altra banda, l'bmfasi teorbtic en geografia histbrica ha estat limi- 
tat, d'una banda, pels problemes epistemolbgics que l'indisi del canvi histbric té des 
d'una perspectiva científica neopositivista (vid. Harvey, 1969: especialment capítol 21) i, 
d'una altra, per la dificultat d'obtenció de dades empíriqyes histbriques quantificables i 
"modelitzables" (Baker, Hamshere i Langton eds., 1972). Es per aixb que les aplicacions 
més freaiients han estat les de recu~eració de les "cross sections" com a imbits més 
adequats de tractament de fonts estadístiques i, també, pel seu vessant no diacrbnic, que 

5 De fet, fins i tot l'arnbiciosa teorització de Braudel ha estat considerada poc reeixida a la prhcti- 
ca perquB no aconsegueix una interrelació explicativa entre els diferents ritmes histbrics. Vid. 
per exemple, Fontana, 1982: 205-7. 



permet bandejar el problema del canvi histbric. Dins d'aquest marc sobresurten, per la 
seva capacitat d7aproximació des de pautes evolutives, els estudis d7aplicaciÓ de la teo- 
ria de la difusió tal com fou formulada per Hagerstrand (1967). 

Sense poder dir que l'influx teorbtic hagi estat cabdal, s'ha d'assenyalar el gran pa- 
per que ha tingut en l'obertura de noves perspectives, en el rigor en la utilització de la 
dada i en l'ampliació del coneixement histbric. Intents de síntesi, com el manual de geo- 
grafia histbrica teorbtica de Norton (1984), així ho mostren. 

Els mons "reals" i els mons "imaginaris" del passat als quals va fer referbncia H. 
Prince eren els de la geografia histbrica de base empírica i aquells que es basaven en 
17an81isi perceptual i de l'actor histbric. Ambdós mons resten molt interrelacionats 
atbs 17influx de la geografia cultural i les perspectives de globalitat que sovint acom- 
panyen molts treballs. Quant a la visió més d'anhlisi de la cultura material i dels ele- 
ments espacials fixadors del territori, destaquen, els últims anys, els intents de sintesi 
que s'han anat publicant arreu: a Anglaterra i País de Galles (Dodgshon i Butlin eds. 
1978, amb una segona edició molt ampliada de 1991), a Irlanda (Graham i Proudfoot, 
1993), als Estats Units (Meinig, 1986; Conzen ed., 1990); a Franqa (de Planhol, 1988); a 
Bblgica (Verhulst, 1990), i també, els diferents atles histbrics nacionals apareguts re- 
centment (Harris i Mattliews, eds., 1987; Garret ed., 1988) o els atles temhtics (Lobel, 
M. ed. 1968, 1975, 1990; Andrews i Simms, 1987-1990). 

Des d'una geografia cultural que subratlla el subjectivisme i la percepció de l'actor 
histbric, cal destacar el treball continuat dels britanics D. Lowenthal i H. Prince, i de 
molts dels gebgrafs nord-americans lligats a I'escola de Berkeley, a la de Madison (la 
Universitat on treballa durant molts anys A.H. Clark) o a ambdues. La percepció de 
l'espai i del paisatge per part de l'actor histbric pot fonamentar-se en algunes aprecia- 
cions de Sauer, que definí la geografia com una "fenomenologia" del paisatge (Sauer, 
1925), en el treball considerat com a precedent de les geografies subjectives de R. 
Brown (1943) i en l'aportació de J.K. Wright sobre el concepte "geosofia" (Wright, 
1947). Aquests precedents conflui'ren, al llarg dels seixanta i setanta, amb les visions 
perceptuals més humanístiques. D'una banda, els britanics Lowenthal i Prince, a cops 
junts (Lowenthal i Prince, 1965), a vegades per separat (per exemple, Prince, 1962; Lo- 
wenthal, 1976), han explorat les concepcions paisatgistiques nacionals i de les col.lecti- 
ves. Més recentment, ja durant el decenni passat, ambdós s'han orientat cap a explorar 
les idees sobre el passat subjacents en els gustos i opcions de preservació o conservació 
del patrimoni histbric (Prince, 1981; Lowenthal, 1985). A Arnbrica del Nord, de forma 
semblant, la recuperació del concepte de paisatge lligada a la idea de percepció de l'ac- 
tor histbric suposa el punt de partida, sovint mitjan~ant l'edició de treballs d'homenatge 
a precursors de les perspectives perceptuals, com Wright (Lowenhtal i Bowden eds., 
1976) o com el fundador de la revista Landscape J.B. Jackson (Meining ed., 1979). Les 
publicacions d7alguns gebgrafs humanístics (Relph, 1987), els intents d'articulació de 
les anilisis paisatgistiques amb les aproximacions crítiques (Cosgrove, 1984) o la cele- 
bració d'ambiciosos col.loquis sobre les idees i els mites que donen forma al territori 
(Bowden ed., 1992) mostren I'actualitat d'aquestes perspectives. Igualment, encara que 
de forma més puntual, l'aprehensió perceptual dels paisatges histbrics és present també 
en la producció intel.lectua1 francesa (Pitte, 1983). 

L'evolució més recent de la geografia histbrica ve marcada pels trets generals 
d'evolució de la geografia com un tot. D'una banda, la geografia histbrica s'ha vist be- 
neficiada pel retorn que des de les posicions crítiques i antipositivistes s'ha anat donant 
cap a la perspectiva evolutiva, d'incorporació i d'analisi dels processos de canvi i, de 
forma general, cap a la sensibilitat histbrica (Vilagrasa, 1991a). D'una altra, la tradicio- 
nal geografia histbrica de posicions sovint sectaries respecte a la histbria i, també sovint, 



desconfiades respecte a les altres cibncies socials, s'ha apropat sensiblement a les inno- 
vacions i perspectives generades des de la sociologia, l'economia i la politologia. 

En les relacions entre geografia i histbria, els últims anys seixanta i primers setanta 
marcaren un aproximació comuna entre la New Economic History i una geografia histb- 
rica de base teorktica i quantitativa. Aquest fet fou significant, sobretot als Estats Units, 
on alguns treballs passaren a considerar-se fonamentals per a ambdós gremis (per exem- 
ple, Pred, 1966, 1973, 1980). El fet, perb, és que la permeabilitat entre els dos col.lectius 
no sembla gaire gran, i respecte a aixb ja s'han comentat les posicions corporatives que 
sovint foren esgrimides pels grans mestres clissics. Més recentment, perb, el coneixe- 
ment mutu sembla més gran. Hi han contribu'it, al meu entendre, dos factors. El primer, 
el "redescobriment" de l'obra de l'historiador local anglks W.G. Hoskins. Aquest autor 
publica primer i realitza després per a la cadena BBC el seu The making of the English 
landscape (Hoskins, 1955), que tingué un gran ressb popular. Malgrat aixb, no fou exces- 
sivament citat ni considerat en l'ambient acad&mic de la seva kpoca, i ha estat posterior- 
ment quan, des d'Arnbrica del Nord principalment, s'han incorporat les perspectives pai- 
satgístiques d'aquest historiador (Meinig ed., 1978; Conzen ed., 1990). 

En segon lloc, cal considerar la infiukncia mútua entre la histbria urbana i la geogra- 
fia histbrica de la urbanització i de les ciutats. En aquest sentit, treballs centrals de la tra- 
dició histbrica han servit de canemas organitzatiu a ambdós col.lectius, tant als Estats - - 

Units (Warner, 1962; Handlin i Buchard, eds. 1963; Warner ed., 1963) com a la Gran 
Bretanya (Briggs, 1963; Dyos ed., 1968). La derivació de la histbria urbana anglosaxona 
cap a la histbria social i el consegüent apropament cap a la teoria social ha servit, també, 
per a obrir els punts de mira cap a les cibncies socials per part dels gebgrafs histbricsG. 

Són, precisament, les diferents posicions sobre les difuses i ambigües fronteres en- 
tre la geografia, la histbria i les cibncies socials el que sembla alimentar actualment el 
debat entre els gebgrafs histbrics. D'una banda, sembla establert el reconeixement de la 
necessitat d'obertura cap a les altres bptiques del pensament social, fins i tot entre els 
practicants més arrelats en les tradicions clissiques de la geografia histbrica (Meinig, 
1989; Harris, 1991) i de la geografia cultural (Price i Lewis, 1993). Aixb, malgrat vi- 
sions molt pessimistes del futur, fonamentades en la percepció d'un cert immobilisme 
dins de la tradició de la geografia histbrica (Kay, 1990) i en critiques a la feblesa con- 
ceptual de la geografia cultural i a la manca real d'interrelació amb altres disciplines 
(Jackson, 1989; Cosgrove et al., 1993). 

D'altra banda, la recuperació de la historicitat en molts dels corrents actuals de les 
cibncies socials ha facilitat la trobada. El camí recorregut per D. Gregory des dels Últims 
anys setanta reflecteix molt bé l'anhel de molts gebgrafs en la recerca d'un lloc comú 
per a les cibncies socials i les humanitats. El seu treball sobre les aproximacions estruc- 
turalistes, fenomenolbgiques i crítiques en geografia (Gregory, 1977) abocaren en la 
preocupació per la interpretació de la societat en un marc d'interrelació entre I'acció i 
les estructures i d'especificació espacial-temporal (Gregory, 1982a i 1982b), el qual ha- 
via estat conceptualitzat pel socibleg Anthony Giddens (1979, 1984). Més enllh de la te- 
oria de l'estructuració giddeniana, interessa aquí remarcar que aquesta perspectiva, que 
animh a primers anys vuitanta el "grup de Cambridge" de gebgrafs histbrics (Baker i 

6 També cal assenyalar la influgncia d'alguns historiadors de la industrialització i de la classe 
obrera sobre alguns gebgrafs histbrics britinics. En aquest sentit destaca l'autoritat d'E.P. 
Thompson, tant pel que fa al seu treball empíric (Thompson, 1963), com per les seves aporta- 
cions ai debat sobre la teoria social (Thompson, 1978). A Fran~a, el camí d'aproximació ha es- 
tat diferent. El gebgraf P. Claval ha fet esfor~os notables per recuperar l'espacialitat dels histo- 
riadors per ais gebgrafs (Claval, 1984) i per donar significat geogrific ai treball dels historiadors 
(Claval, 1989). 



Gregory eds., 1984), s'ani estenent com a comuna en molts diversos imbits de les cikn- 
cies socials (Gregory i Urry eds., 1985). Les analisis socials en un espai i un temps pre- 
cís s'han abordat des de les geografies de la dialkctica sbcio-espacial (Soja, 1989) i des 
del pensament social marxista fet per gebgrafs (Harvey, 1989 i 1990). Tanmateix, les 
inicials aprehensions sobre la interrelació entre l'espai i el temps de T. Haggerstrand 
(1970, 1973), concebudes des de perspectives disciplinars estrictament geogrifiques, 
han anat confluint amb les visions més sociolbgiques i interdisciplinars (Carlestein, 
1982; Gregory, 1985; Pred, 1990; Butlin, 1993). 

Finalment, cal assenyalar com una línia recent la forga creixent que lliga la geografia 
histbrica amb la histbria ecolbgica. Aquesta perspectiva s'esti conreant especialment des de 
la geografia cultural d'arrel saueriana (Williams, 1989) i apunta cap a l'actualització de bona 
part del seu llegat (Price i Lewis, 1993, Williams, 1994) i cap a la formació d'una ktica de la 
conservació ambiental lligada al discurs social ecologista (Demeritt, 1994). 

S'iniciava aquest apartat afirmant les voluntats segregacionistes i de diferenciació 
que els gebgrafs histbrics havien mostrat en relació a la histbria. La nostra temitica, a 
l'horitzó de 17any 2000, sembla haver canviat definitivament de punt de mira, acceptant 
que, com que tractar-se de processos, és estkril entestar-se en diferenciacions artificials 
entre geografia i histbria. De fet, espai i temps semblen fornir avui la xarxa basica de la 
interpretació de la societat des de perspectives disciplinars molt d i v e r s  

L 'APROXIMACI~ HISTORICA EN LA GEOGRAFYA ESPANYOLA 

La geografia histbrica, com a subdisciplina especialitzada, ha estat virtualment ine- 
xistent com a part del corpus d'estudis geogrifics espanyols. Aixi ha estat fins fa molt 
poc, l'últim decenni, quan s'ha comengat a utilitzar sense complexos el mot geografia 
histbrica, malgrat 17abundincia d'estudis sobre geografies del passat i, també, malgrat la 
considerable tradició que sembla que s'havia desenvolupat durant els primers estadis 
d'institucionalització de la geografia, abans de la Guerra Civil7. 

Efectivament, un breu repis de la bibliografia geogrifica des de la postguerra per- 
met avaluar la importincia de l'anilisi evolutiva o genbtica en els treballs de geografia 
humana. En aquest aspecte, la situació deriva de la consolidació de l'aproximació regio- 
nalista francesa a Espanya, dominant almenys fins als primers anys setanta. Es en aquest 
sentit que la paradoxa, abans assenyalada per al cas franc&, sobre el poc pes d'una geo- 
grafia histbrica malgrat una aproximació geogrifica que és essencialment genktica, tam- 
bé apareix com a clau de volta per comprendre la situació espanyola. 

A més a més, els estudis geogrifics espanyols han tingut, tradicionalment, poques 
reflexions de caire tebric i epistemolbgic, i aquesta observació és encara més aplicable 
als treballs de geografia histbrica, altament empírics i, sovint, reticents a les visions més 
generals. No és estrany, doncs, que fins al 1965 no aparegués un article que abordava de 
forma genkrica el tema, centrant-se en les aportacions anglosaxones que s'estaven realit- 
zant durant aquell temps (Randle, 1965). D'altra banda, el seu autor, argentí, ha tingut 
posteriorment poques connexions amb el gremi de gebgrafs espanyols, i la seva influkn- 
cia ha estat minsa. Si hom exceptua aquest treball, la resta d'articles que s'han referit en 
termes generals a l'element temporal en geografia o explícitament a la geografia histbrica 

7 Aixi ha estat assenyalat per Vila (1977: 17) i Bosque (1984: 229). El primer assenyala que du- 
rant l'últim terq del segle XiX aparegué una important línia de recerca en geografia histbrica lli- 
gada a l'inter8s per Iberoam2rica. Per la seva banda, Bosque considera els estudis de geografia 
histbrica com entre els més significatius i nombrosos fins al 1940. 
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han anat apareixent des del decenni passat (Sánchez, 1981; Bosque, 1983; Vilagrasa, 
1985; Carreras i Vilagrasa, 1986; Gil, 1987; Arroyo i Camarero, 1992), quan la represa 
de les aproximacions historicistes i culturalistes ha fet percebre la geografia histbrica 
com una branca a desenvolupar. 

Aquest apartat assaja una interpretació de la histbria recent i de les perspectives ac- 
tuals de la geografia histbrica a Espanya. En primer lloc s'analitza la recerca sobre geo- 
grafies del passat i sobre monografies regionals que caracteritzen molts dels treballs des 
de la postguerra fins als anys setanta, i es poden constituir en precedents clars d'una po- 
tent tradició. En segon lloc es presenten algunes línies de treball més recents i que po- 
den caracteritzar la geografia histbrica actual. 

I LA GENESI D 'UNA TRADICIO: 1940-1 975 

Com ja s'ha explicat, la moderna tradició de la geografia histbrica es configuri, 
amb variacions, durant el primer terC de segle i en relació directa a la consolidació del 
concepte clau de regió i al distanciament de les diverses aproximacions que fins alesho- 
res havien estat dominants en geografia histbrica: l'estudi del "factor" geogrific en 
histbria, la histbria dels descobriments geogrifics i la histbria-de les fronteres polítiques 
(Darby, 1983; Patten i Robinson, 1980). En canvi, a Espanya, acabada la Guerra Civil, 
les velles concepcions són encara molt vigents i tot just comencen a albirar-se les idees 
regionalistes que després foren dominants, des dels anys cinquanta. 

I Les influbncies del medi geogrific en la histbria eren encara investigades pel geo- 
morfbleg Eduardo Hernández Pacheco, que en el seu llibre El solar en la historia hispa- 
na (1952) mostra la continuitat de la perspectiva ambientalista encara en el sisb decenni. 
Unes poques paraules de la introducció del llibre assenyalen clarament la importincia 
que l'autor atorga als condicionaments físics com a element clau d'interpretació de la 
histbria humana: "Se sigue, en este estudio de carácter histórico, el procedimiento y mé- 
todo que el autor ha creido más conveniente para diseñar el influjo que en 10s aconteci- 
mientos de la historia hispana han ejercido el solar (geologia y geografia) y la floresta 
(vegetación silvestre y cultivos). Es un estudio de Ciencias Naturales encajado en la 
descripción del panorama, cambiante, de la Historia. (p.6). 

La posició d7Hernández Pacheco era, perb, una mica radical i tal vegada anacrbni- 
ca, si hom té en compte que coetiniament es publicava el treball sint6tic "La genialidad 
de la Península Ibérica" (Terán, 1951), on el seu autor, amb punts de mira similars als 
de 17escola francesa de geografia, assenyalava una complementarietat entre medi físic i 
evolució histbrica, que es constitula en els signes d'identitat dels paisatges peninsulars. 
Més tardanament, l'aproximació possibilista al "factor" geogrific es convertiria en l'ha- 
bitual, i perpetuaria les introduccions geogrifiques a estudis o col.leccions histbriques 
(Cabo, 1973, i pel cas de Catalunya, Vilar, 1960; Solé, 1983) o dibuixaria els marcs 
d'anilisi de realitats sbcio-territorials (Ihpez Ontiveros, 1978). 

La persona que perllongi amb la seva obra una concepció pre-regionalista de la geo- 
grafia histbrica fou, sens dubte, Amando Melón, amb aportacions molt remarcables a la 
histbria dels descobriments geogrifics i a la histbria de les divisions politico-administra- 
tives i, per extensió, a la geografia política, que fou, en la immediata postguerra, una de 
les irees més comunes d'estudi geogrific (Bosque et al., 1984). En aquest sentit, les 
contribucions cabdals de Melón foren les dedicades a la gbnesi histbrica de les divisions 
provincials i municipals a Espanya8. És també molt interessant, perb, fer notar la seva 

8 Les aportacions de Melón al tema són molt nombroses. Una apreciació més ampla pot obtenir- 
se a G p e z  Gómez, 1977. 



contribució al debat sobre els objectius i la definició de la geografia política, on sugge- 
reix el valor de l'anhlisi histbrica en els estudis sobre fronteres polítiques i la formació de 
la capitalitat (Melón, 1941a) i en la geografia administrativa dels estats (Melón, 1941b). 

Tanmateix, fou un historiador, Jaume Vicens Vives, qui contribuí de forma relle- 
vant a la conceptualització de la geografia política amb el seu conegut Tratado general 
de geopolítica (1950), significativament subtitulat El factor geografico y el proceso his- 
tórico. La importhncia d'aquest treball, que constitueix l'únic intent ampli de sistematit- 
zació de la geografia política a Espanya, resideix en l'assimilació del concepte "geopoli- 
tica" al concepte "geohistbria", i així despla~a les doctrines alemanyes aleshores 
habituals sobre el tema i les substitueix per les contribucions de Braudel i Toynbee en el 
camp de la histbria i de Vallaux i Brunhes en el de la geografia. 

Probablement, l'evolució de la geografia política com I'estudi dels descobriments 
geogrhfics i com la histbria de les divisions politico-administratives continua en els anys 
de la postguerra grhcies, també, a la importhncia atorgada a aquestes qüestions als plans 
d'estudis d'ensenyament secundari9. En aquest context s'inscriu el manual escolar Geo- 
grafia Histórica de España, Marruecos y Colonias de Gonzalo Menéndez Pidal i Ma- 
nuel de Terán (1943). 

Aquest Últim autor ha estat considerat clau en l'evolució de la disciplina a Espanya, 
tant per la seva recerca personal com per les seves reflexions conceptuals i pel seu lide- 
rat de noves generacions de gebgrafs. D'entre els seus treballs de natura conceptual con- 
vé destacar aquí "La situación actual de la Geografia y posibilidades de su futuro" (Te- 
rán, 1960), per remarcar, d'una banda, la valua del concepte d'historicitat aplicat a la 
Geografia i, d'una altra, la penetració d'algunes geografies foranes, especialment la 
francesa, en la modernització i fonamentació de la geografia espanyola. En aquest tre- 
ball Terán definí la geografia com una cibncia del paisatge i defensi el principi d'evo- 
lució histbrica com a necessari per a qualsevol explicació racional del paisatge. Real- 
ment, el principi d'historicitat fou basic en els seus treballs de geografia regional i 
urbana, camps que conrei principalment, i també en aquells treballs de tipus divers perd 
que poden inscriure's plenament dins de la geografia histbrica (d'entre els quals es po- 
den destacar Terán, 1947, 1949, 1961a, 1961b, entre molts altres). El seu treball com a 
traductor (per exemple, Hopfner, 1954) i com a comentarista de llibres (per exemple, 
Terán, 1967, sobre el llibre de Le Roy Larudie) també mostra a bastament la seva pre- 
ferhcia en la consideració del factor temporal en geografia. 

A part del treball personal de Terán, almenys dos més de precedents poden citar- 
se per entendre la penetració de les visions més historicistes en la geogafia espanyola. 
En primer lloc, l'existbncia, anterior a la Guerra Civil, d'un grup de gebgrafs familia- 
ritzats amb l'bmfasi historicista de l'escola francesa de geografia i també amb l'ale- 
manya de perfil paisatgístic. En segon lloc, el canvi radical que des de final dels anys 
quaranta succeeix en la geografia espanyola, que s'orienta globalment cap a la concep- 
ció regionalista. 

Respecte a la primera qüestió, han estat ben estudiats els lligams entre la geografia 
francesa i la catalana, principalment, per6 no de forma exclusiva, amb Pau Vila (Casas- 
sas, 1977). D'aquest autor poden destacar-se, de l'kpoca de preguerra, el seu treball sobre 
la localització de l'antiga manufactura catalana (Vila, 1932) i els capítols histbrics refe- 
rents a les divisions territorials de Catalunya (Generalitat de Catalunya, 1937). Del seu 
exili a Venecpela pot destacar-se el recull d'articles escrits entre el 1948 i el 1967 (Vila, 

9 Entre el 1938 i el 1953 s'inclogueren a 58 curs (14-15 anys) temes dedicats a l'estudi del desen- 
volupament del mapa polític d'Espanya i de les colbnies espanyoles. A 68 curs s'incloi'en temes 
referents al paper d'Espanya en la histbria dels descobriments geogr2fics (Hernando, 1984). 



1971), i del seu Últim període, ja a Catalunya, la seva fonamental obra sobre la histbria 
de Barcelona (Vila i Casassas, 1974). Així mateix, paga la pena assenyalar el treball de 
Josep Iglésies per situar-se, en molts aspectes, a la frontera entre la practica geografica i 
la histbrica. D'aquest autor destaquen les seves aportacions a la demografia histbrica 
(Iglésies, 1959, 1961, 1967) i a la histbria agraria (1968). 

D'altra banda, d'entre els gebgrafs que iniciaren la seva activitat en les primeres 
tres dbcades de segle, un grup significant coneixia les contribucions fetes per la geogra- 
fia alemanya. D7entre ells, els treballs del gallec R. Otero Pedrayo destaquen especial- 
ment pel fet de centrar-se de forma molt específica en la noció de paisatge i la seva pro- 
jecció a Galícia (Otero, 1933, 1955)1° i aixb malgrat la limitada difusió que ha tingut el 
seu treball en generacions posteriors. 

En segon lloc, i tal vegada de forma principal, s'ha de fet notar el canvi progressiu 
que durant el decenni dels anys quaranta es va produint cap a la consolidació del regiona- 
lisme de base culturalista. En aquest sentit, Capel ha assenyalat que la influbncia de la ge- 
ografia francesa creix considerablement a partir dels anys 1948 a 1950 i es converteix en 
dominant fins als setanta (Capel, 1976). Una breu anilisi de les tesis doctorals presentades 
durant els anys de postguerra ho confirma: entre el 1940 i el 1949 es varen presentar dotze 
tesis (Tesis, 1981). D'elles, només quatre foren escrites sota una bptica regional o paisat- 
gística, mentre que els altres treballs s'han d'incloure en l ' hb i t  de la histhria de la geogra- 1 fia i la histbria dels descobriments geografies. La primera tesi amb bmfasi clar en l7aproxi- 

I mació corogrifica i paisatgística fou la de J.M. Casas Torres, presentada el 1943 (Casas, 
1944). El director de la tesi fou Amando Melón, que a partir d'aquell moment sembla com- 

1 paginar la direcció de treballs d'histbria de la geografia amb els de perfil regional. 
La primera tesi que s'ha considerat una monografia regional a I'estil francbs és la de 

i Salvador Llobet, presentada el 1945 (Llobet, 1947). El treball de Llobet té clars lligams 
amb la geografia catalana de pre-guerra i, també, com declarava el mateix autor, amb el 
mestratge del gebgraf francbs, i aleshores director de 171nstitut Francbs a Barcelona, Pie- 
rre De Fontaines, que "prhcticament orient$' la recerca (Llobet, 1980: 15). D'entre els 
múltiples aspectes que per a l'anhlisi evolutiva del territori tracta Llobet a la seva tesi, 
són remarcables els referents a la gbnesi dels assentaments i el seu detallat estudi sobre 
l'evolució de la propietat rústica i de les activitats agrlies. Amb la mateixa aproximació, 
Llobet publica poc després la seva monografia sobre Andorra (Llobet, 194%) i, abundant 
en els temes rurals i agraris, l'estudi sobre el Maresme (Llobet, 1955). 

El 1949, J.M. Casas Torres dirigí la seva primera tesi (Floristán, 1951), una altra mo- 
nografia regional d'important contingut histbric, i des del 1950 pricticament totes les tesis 
presentades constitulen estudis regionals i en menor grau tematics que reemplaqaren l'anti- 
ga predominanqa dels treballs d'histbria de la geografia, atbs que de les trenta-una tesis 
presentades en el decenni dels cinquanta, només dues ho eren. Melón, Casas i, des del 
1956, Terán foren els directors de la major part dels treballs presentats". 

L'increment dels treballs d'estil regional francbs confirma l'aproximació genbtica 
com un element metodolbgic fonamental. El resultat fou l'aparició d'un gran nombre de 
treballs empírics en els quals, malgrat centrar-se en la configuració i descripció territorial 

10 Fins i tot incloent breus capítols d'estudi de l'art i la literatura local en relació als trets especi- 
fics dels paisatges gallecs, fets molt poc freqüents a l'kpoca (Otero, 1928 i 1945). 

11 La bibliografia pot ser molt extensa. Limitant-nos a alguns treballs on la base evolutiva és es- 
sencial, podem citar els següents, dels quals Melón dirigi la tesi doctoral: Martin, s.a. i 1956a; 
Benito, 1957; Gil, 1957; Garcia Fernández, 1964 i 1966. Del planter de gebgrafs desenvolupat 
a l'entorn de Casas: Ferrer, 1957 i 1958; Bosque, 1962; Vil&, 1973; Garcia Manrique, 1958, 
Mensua, 1960. Dels quals Terán dirigí la tesi: González, 1958; Cabo, 1955 i 1966; Quirós, 
1964 i 1965. 



del moment, l'evolució histbrica es constitula en la principal base interpretativa. Els tre- 
balls sobre &rees rurals foren els que més desenvoluparen aquesta perspectiva, encara 
que se li varen incorporar altres estudis temitics (sobre ciutats, sobre activitats economi- 
ques) que utilitzaren aproximacions similars. 

Com a resultat d'aquest procés comenqaren a publicar-se síntesis rellevants per a 
l'estudi del territori espanyol o les seves parts, tant en I'hmbit rural i de la geografia 
agriria (Cabo, 1960, Coloquio, 1965, Garcia Fernández, 1972, Vilh, 1973), com sobre 
els orígens de la industrialització espanyola (Llobet, 1946; Vila, 1960; Sanz, 1962). 

Finalment, com a resultat del treball empíric realitzat, apareixen nombrosos treballs 
orientats a la presentació i tractament de fonts geogrifico-histbriques. En el camp de la demo- 
grafia histbrica destaquen el treball de transcripció d'Iglésies de la part catalana del Cens de 
Floridablanca (Iglésies, ed., 1969-70), els estudis de Melón sobre les fonts demografiques de 
l'kpoca estadística (1951,1958) i, culminant el procés, la visió general de Pérez Puchal(1972). 

En les geografies rural i agriria destaca lYexcel.lent síntesi d Y h g e l  Cabo, que plan- 
teja una completa guia de les fonts disponibles per a l'estudi evolutiu dels paisatges 
agraris (Cabo 1961, i també Cabo 1957). De manera més puntual, perd rellevant per la 
importhncia d'aquestes fonts en nombrosos estudis, cal citar les notes sobre la utilitat 
dels "Expedientes de Hacienda" de Martín Galindo (1956b) i Gómez Mendoza (1967), 
els treballs i notes sobre les "Relaciones de 10s Pueblos de Espafia", el regnat de Felip I1 
(Garcia Badell 1948; Gavira, 1950; Viñas, 1951), els cadastres de Patiño (a partir del 
1716) i del Marqués de la Ensenada (1749-56) com a documentació bhsica per a I'estudi 
del segle XVIII (Melón, 1949). Els censos i cadastres moderns també foren objecte de 
comentaris diversos (López Ontiveros, 1971; Quirós, 1967). 

De forma addicional, la utilització de llibres de viatges, especialment el de Ponz 
(Garcia Fernández, 1949 i 1971) o a Catalunya el diari de Zamora (Llobet, 1970), o de 
la premsa escrita (Enciso, 1958; Garcia Fernández, 1959) foren considerat fonts d'infor- 
mació valuoses i complementhries a les censals. 

A més a més del que s'ha esmentat, sobre els segles XVIII i XIX abunda informa- 
ció sobre fonts econbmiques (Barceló, 1959, Ezquerra, 1975; Lacombra, 1963; Quirós, 
1971 a) i sobre la xarxa caminera (Muñoz, 1972; Quirós, 1971 b). El 1968 aparegué un 
primer article sobre el cadastre de la riquesa urbana com a font d'estudi de la propietat i 
de les seves implicacions al paisatge urba (Quirós, 1968). 

Finalment, i entre els treballs més desenvolupats a l'bpoca, cal citar les nombroses 
publicacions de catalogació de la cartografia histbrica (Alba, 1951; Atlas, 1955; Rey 
Pastor i Garcia Camarero, 1960; Melón, 1965; Colomer, 1969; Gómez, 1970). 

Horacio Capel ha descrit 17any 1968 com el d'inici de les influbncies de noves tendkn- 
cies en la geografia espanyola (Capel, 1976). Com és sabut, aquestes noves tendbncies 
emergiren en gran part de la crítica a l'aproximació regionalista en quk l'estudi global de 
"tots els temes geogrScsn hauria de permetre el coneixement de les característiques d'una 
kea. Resultava en molts casos, en canvi, una simple enumeració i descripció de fenbmens. 

Efectivament, els resultats inicials de la introducció de la geografia teorkica a Es- 
panya foren una progressiva especialització en geografies tematiques que acabaren 
substituint, en una dbcada, les monografies regionals clissiques. D'altra banda, perb, la 
perspectiva histbrica en l'estudi geogrhfic fou, almenys per uns anys, devaluada i desa- 
creditada entre molts grups de gebgrafs, especialment entre els més joves. 

Capel, que tingué un paper clau en la introducció de la Nova Geografia anglosaxona 
a Espanya, publica, entre el 1968 i el 1970, tres treballs sobre el comerq de neu com a ac- 
tivitat econbmica a Espanya entre els segles XVI i XIX (Capel, 1968; Capel, 1969; Ca- 
pel, 1970). Interessa remarcar aquí, deixant de banda el fet d'una aproximació historicista 
bastant en consonancia amb el conjunt de la geografia espanyola de l'kpoca, l'interbs 



d'aquest autor per introduir les tendbncies anglosaxones, tal vegada en contraposició 
amb la tradició geogrhfica francesa, i les perspectives temhtiques respecte a les anhlisis 
de síntesi regional, ja que, com assenyala ell mateix, "el estudio de este tema, además de 
tener un evidente valor histórico, posee para el geógrafo indudable interés al poner de 
relieve cómo la modificación de las técnicas puede dejar sin virtualidad unas posibilida- 
des que el medio natural ofrecia a la actividad humana en tiempos no muy lejanos. Se 
trata pues de un tema claramente incluido en el campo de la Geografia cultural" (Capel, 
1970: 5) i cita, com a llibre de referbncia, el ben conegut de Wagner i Mikesell(1962). 

De fet, la geografia tebrica i quantitativa contribuí poc a la geografia histbrica, segura- 
ment, en part, per la dificultat d'utilització de fonts estadístiques suficientment hp l ies  i 
signhcatives, i també, perqub les tendkncies quantitatives en histbria, especialment la New 
Econornic History, que al món anglosaxó sorgiren bastant paral.leles al creixement de la ge- 
ografia teorbtica, tingueren poc ressb a Espanya, almenys fins ben entrats els anys setanta 
(Tortella, 1973; Gómez Mendoza, 1982). De fet, els pocs treballs que hom podria considerar 
de geografia histbrica quantitativa es limiten a I'aplicació de models o a l 'anasi de skries es- 
tadístiques en un moment del passat (Estadella i Gubern, 1970; Equipo Urbano, 1972), amb 
el benentks que l'interbs i motivació dels treballs sembla residir més en la utilització d'unes 
tbcniques i d'uns conceptes que en l'estricta anhlisi d'un lloc en un temps pretbrit. Contrhria- 
ment, durant el primer quinquenni dels anys setanta, encara es presentaren i publicaren algu- 
nes de les tesis doctorals de contingut regional més valuoses des de la perspectiva evolutiva 
(per exemple, Calvo, 1974; Ortega Valcárcel, 1974; López Ontiveros, 1975). 

LES APROXlMACIONS ACTUALS DE LA GEOGRAFU HISTORICA ESPANYOLA 

Així doncs, l'actual geografia histbrica espanyola s'ha d'entendre en relació a la llarga 
tradició historicista, de forma molt similar al succeit al conjunt de la geografia histbrica 
mundial. Des de mitjan anys setanta hom pot assenyalar una progressiva transició des de la 
tradició regionalista fins a una autoconscibncia creixent sobre la geografia histbrica com a 
subdisciplina. Per a l'estudi d'aquest procés són molt útils les "genealogies acadbmiques" re- 
construides per Bosque Maurel (1987), ja que permeten seguir el fil conductor que va des 
dels grans mestres fins a la geografia més actual. En aquest sentit, hom pot percebre que 
dues persones (d'altra banda molt interrelacionades entre elles, atbs que una pot considerar- 
se deixeble de l'altra) es troben en l'origen del que hom podria anomenar els nuclis més po- 
tents de la geografia histbrica espanyola: Manuel de Terán i Antonio Upez Gómez. 

Del primer, ja s'ha plantejat la seva influkncia global en el conjunt de la geografia 
espanyola, per6 mitjanqant el seu mestratge o les seves relacions professionals, aquesta 
s'estén especialment cap a algunes universitats castellanes com Salamanca i Valladolid i 
cap a la d'oviedo, d'on podrien estudiar-se els vincles entre Terán i els mestres de la 
generació posterior immediata com Cabo, Garcia Fernández i Quirós, respecti~ament'~. 

12 De tots tres autors s'han esmentat ja obres de la primera etapa aquí analitzada. Com a referkn- 
cies recents, que assenyalen la seva vhlua dins la temitica que ens ocupa, pot citar-se el volum 
d'homenatge al professor Cabo, ple de treballs de base histbrica i representatiu de les preocu- 
pacions que han guiat la seva tasca científica (Cabero et al., 1992), el llibre de Garcia Fernán- 
dez sobre les percepcions oposades sobre el territori castell&, i les seves gknesis histbriques 
(Garcia Fernández, 1985) i I'esplBndida mirada de Quirós a les ciutats espanyoles del segle 
XIX a partir de l'obra escrita de Madoz i de l'obra gr&fica de Coello (Quirós, 1990). Igual- 
ment, podrien resseguir-se "segones generacions" com, per exemple, el ja citat Ortega Valcár- 
cel, T. Cortizo (1984) o A. Campesino, amb una tesi regional-urbana que una vegada més és 
modBlica des de la perspectiva evolutiva (Campesino, 1982). 



Existeix, perb, una influkncia especial en els nuclis de geografs madrilenys, on deixi 
notar de forma més explícita el seu liderat entre molts dels actuals docents a la Universi- 
tat Complutense i a 1'Autbnoma. El perfil inicial dels treballs és, una vegada més, la tesi 
regional de fort contingut histbric (Gómez Mendoza, 1975) i, en consonincia amb una 
de les predileccions de Terán, lYexisti5ncia d'un bon nombre de monografies sobre ciu- 
tats castellanes (Martínez de Pisón, 1975; Garcia Ballesteros, 1978; Troitiño, 1984) i so- 
bre Madrid (Ruiz Palomeque, 1976; Mas, 1982; Brandis, 1983). D'aquests treballs des- 
taca, com a elements bastant comuns, el seu interbs en aspectes de la propietat urbana i 
la seva evolució, i en la histbria del planejament i les repercussions que tingueren sobre 
el paisatge i la morfologia (Vilagrasa, 1991b: 25-6). L'anilisi histbrica normalment po- 
sa l'kmfasi en les transformacions urbanes succeides des del segle XVIII fins al present. 
Les fonts utilitzades són molt variades, tal com correspon a estudis histbrics transsecu- 
lars, per6 les fonts cadastrals, els registres notarials i de la propietat, els documents i 
projectes del planejament i la legislació urbanística acostumen a ser presents en molts 
d'ells. 

Tanmateix, i a cavall entre la geografia d'atencib a l'actor histbric i la histbria del 
pensament geogrific, una part del grup de deixebles de Terán ha desenvolupat una potent 
línia de treball que, d'una banda, aprofundeix en la classica anilisi del llibre de viatge 
(per exemple, Martínez de Pisón, 1984; Gómez Mendoza et al., 1988; Ortega Cantero, 
1990)'3, i d'una altra, en el pensament sobre la natura i el territori als cercles intel.lectuals 
i polítics espanyols (Gómez Mendoza, Ortega Cantero et al., 1992). Un dels autors 
d'aquest grup ha publicat una de les proclames més intel.ligents a favor d'una geografia 
avesada a mirar enrere i amb sensibilitat histbrica (Ortega Cantero, 1987). 

S'ha de considerar Antonio López Gómez una de les figures centrals en la creació 
d'una geografia agraria i rural de base histbrica. D'entre les seves aportacions, molt va- 
riades, destaquen les anilisis sobre les hees regades al País Valencia (López Gómez, 
1951; López Gómez, 1957). S'hi analitzen els sistemes de reg, les comunitats pageses i 
l'evolució dels conreus des que hi ha documentació fins a bpoques recents. L'aigua, ele- 
ment cabdal articulador de les seves monografies, ha tingut, d'altra banda, tractament 
específic en altres treballs (López Gómez, 1971 i 1987), i és aquesta, precisament, la 
temitica d'un volum d'homenatge a la seva obra (Paisajes, 1989). Temes d'interbs per a 
la temitica histbrica i tocats de forma recurrent han estat les analisis sobre el col.lecti- 
visme agrari en zones de muntanya, analitzant les pervivkncies a partir de la comparació 
del Cadastre d'Ensenada i els cadastres actuals (López Gómez, 1954, 1955 i 1974b), 
juntament amb l'estudi de les causes de la desaparició d'alguns conreus (López Gómez, 
1972 i 1974a). També s'han de destacar els estudis realitzats en col.laboració amb la se- 
va germana Julia sobre les "Relacions Topográficas de Felipe 11" i la seva utilització 
(per exemple, López Gómez i López Gómez, 1989 i 1990). 

El mestratge d7Antonio López Gómez és molt present a les universitats del País 
Valencia, a 17Autbnoma madrilenya, a lYInstitut Elcano del CSIC, a la Universitat de 
Cbrdova i de forma més dispersa en altres universitats andaluses i a Ciudad Real. D'una 
banda, i en els anys setanta, dominen encara els treballs, sovint tesis doctorals, de tem& 
tica regional agriria (Burriel, 1971; Gual, 1979, Piqueras, 1981; Arroyo, 1981; Domin- 
go, 1983); de l'altra, perb, excel.leixen els treballs d'Antonio Gil Olcina, que s'han cen- 
trat en el prods de desaparició de la propietat senyorial (Gil Olcina, 1979, 1981; Gil i 
Canales, 1988). Gil Olcina ha treballat en els altres temes inicialment oberts per López 
Gómez, com l'aigua (Gil Olcina, 1972, 1985) i l'estudi de conreus desapareguts (Gil 01- 
cina, 1975). Recentment acaba d'editar un volum dedicat a l'evolució de l'agricultura 

13 Per a una revisió sobre el tema pot consultar-se Ortega Cantero, 1992. 



espanyola en els Últims cinquanta anys (Gil i Morales, 1993). Els estudis sobre la propietat 
han estat, també, el tema central moltes vegades tant des del País Valencii (Romero, 
1983) com des d'Andalusia (Mata, 1979 i 1987) i objecte d'una anillisi exhaustiva de les 
fonts histbriques que l'informen (Mata i Romero, 1988). A Andalusia destaquen diverses 
monografies com les de Ferrer (1975 i 1982), la de Cruz (1980) i les realitzades a Cbrdova 
des de la tutela d7Antonio Upez Ontiveros (Domínguez, 1991; Naranjo, 1991). Aquests 
tipus de treballs acostumen a reconstruir el paisatge a partir dels sistemes de propietat des 
del segle XVIII, sovint utilitzant com a punt de partida el Cadastre d7Ensenada, del qual 
s'han realitzat diverses andisis provincials (Camarero, 1986 i 1989; Lhpez Ontiveros, ed., 
1990) i una exhaustiva anillisi general (Camarero, 1990). 

A la Universitat de Valbncia destaquen també les anilisis geohistbriques de Rosse- 
lló (1974), de fa temps interessat per les petjades arqueolbgiques en el paisatge (Rosse- 
lló, 1987); els estudis sobre l'evolució de la ciutat han estat tractats pel mateix Rosselló 
quan era docent a Múrcia (Rosselló i Cano, 1975) i continuats per Teixidor a Valbncia 
(Teixidor, 1982), entre d'altres14. 

A la Universitat dYAlacant, i a banda de la vocació ruralista personificada en Gil 
Olcina, destaquen, també, els treballs sobre ciutats, un cop més iniciant-se a partir de 
monografies regionals (Gozálvez, 1971 i 1976) i més tard com a treballs d'histbria urba- 
na, i també sobre demografia histbrica, on sobresurt el conjunt de gebgrafs valencians 
des de fa temps (Pérez Puchal, 1972; Arroyo, 1979), amb presbncia gran dins 1'Asocia- 
ción de Demografia Histórica (Pérez Moreda i Reher eds., 1989), que precisament orga- 
nitzh la seva trobada de 1990 a Alacant (Actas, 1990). 

A la Universitat de Cbrdova, a banda dels estudis rurals, destaquen també els 
d7an81isi histbrica urbana, iniciats per Antonio López Ontiveros (1981) i continuats per 
professors i gebgrafs vinculats al seu Departament (Martin, 1990; Garcia Verdugo, 
1992). A Ciudad Real ha destacat també l'aproximació histbrica urbana (Pillet, 1984). 

Finalment, cal assenyalar com a línia habitual de treball present dins d'aquesta "ge- 
nealogia acadbmica", com ja fou el cas en la geografia histbrica anterior i amb renovada 
energia en els últims anys, la referida a l'estudi dels viatgers exemplificada en els tre- 
balls de López Ontiveros sobre Andalusia (1988 i 1991) o de diversos autors sobre 
Valbncia (Rosselló, coord., 1990; Mateu, 1991). 

Un últim nucli de gran potencialitat atbs el nombre i qualitat de treballs que ha gene- 
rat és el de la Universitat de Barcelona. Hom pot citar, de forma dispersa, una gran quan- 
titat d'estudis de base histbrica tant en 17imbit rural, on el mestratge de J. Vili Valentí es 
fa sentir més marcadament (per exemple, Codina, 1971; Mateu, 1982), com en el de la 
demografia histbrica (Roquer, 1976; Vidal i Gomila, 1984; Vidal, 1985). Igualment, en 
altres centres de Catalunya s'han iniciat, més recentment, línies de treball sobre el pensa- 
ment social i cultural i la ciutat (Ganau, 1992; Ganau, 1993) i sobre la gbnesi de la divi- 
sió provincial a Espanya (Burgueño, 1991; Burgueño i Gras, 1992; Burgueño, 1993). 
Destaca del conjunt, perb, el grup liderat per Horacio Capel, que ha treballat a bastament 
sobre geografia histbrica urbana i sobre la histbria de les idees sobre el territori. 

Cal, inicialment, referir-se a l'irnpacte que causi el treball Capitalismo y morfologia 
urbana en España (Capel, 1975), que sense ésser, estrictament, d'histbria urbana contenia 
valuosos elements de comprensió de l'evolució de les ciutats. Aquest text, que s'ha d'em- 
marcar, també, en el conjunt d'investigacions que aleshores dirigia (Tatjer, 1973; Carre- 
ras, 1974; Garcia Castro, 1974), ha generat un model i una referbncia inexcusable en la 
major part dels treballs d'histbria urbana encara fins avui. En aquests, juntament amb les 

14 Per a resseguir les monografies existents sobre ciutats del País Valencia cal consultar el llibre 
de Rosselló, 1984. 



perspectives referides a la propietat (Tatjer, 1979), a la promoció immobiliiria (Tatjer, 
1987) i al planejament, hom es troba amb el rerefons del procés industrialitzador del lle- 
vant catali, que ha servit de marc a un bon nombre de monografies sobre kees o barris 
de Barcelona (Carreras 1980; Tatjer, 1988a) i sobre ciutats mitjanes catalanes (Aresté, 
1982; Alió, 1985; Oliveras, 1985 i 1986). Aquestes, analitzades en el seu conjunt i de 
forma comparada amb altres monografies d'altres professionals (Larrosa, 1986; Civit, 
1988)' i també respecte a l'evolució barcelonesa (Tafunell, 1989), han permbs apuntar 
algunes de les línies conductores de la dinimica urbana a Catalunya des de meitat de se- 
gle XIX fins a la Guerra Civil (Vilagrasa, 1993). 

Del conjunt de treballs catalans d'histbria urbana sobresurten els de l'historiador 
Ramon Grau, durant molts anys professor al Departament de Geografia de la Universitat 
de Barcelona. La seva línia de recerca des dels primers anys setanta ha estat 17estudi del 
desenvolupament urbi de Barcelona des del setge filipista fins al desenvolupament del 
Pla Cerdl, reflectida en una Amplia i dilatada bibliografia sovint en col.laboració amb la 
historiadora M. L6pez (Lbpez i Grau, 1971; Grau i López, 1974; Grau, 1979a, 1983; 
Arranz, Grau i Upez, 1984; Grau, director, 1988)15. 

Dins d'aquest marc, l'anllisi de fonts d'estudi de l'evolució de les ciutats ha rebut 
també forqa atenció, i destaquen en aquest sentit els treballs de Mercb Tatjer (Tatjer, 
1972; Tatjer i Lbpez, 1985; Tatjer, 1988b, Tatjer, 1989), entre d'altres16. 

Les aportacions a la histbria de les idees sobre el territori del grup d'investigadors 
que treballa amb Horacio Capel són molt nombroses i variades i disposen d'una explica- 
ció i contextualització del seu projecte publicades (Capel, 1989). Les anilisis recullen 
des de la percepció dels viatgers il.lustrats (Capel, 1985) o dels grups excursionistes del 
XIX (Martí, 1986), fins a les idees sobre la conservació de la natura en diversos mo- 
ments histbrics i per diversos col.lectius (Urteaga 1987, Casals 1988), la formació de la 
divisió territorial provincial (Nadal, 1987) o la formació de la cartografia moderna a Es- 
panya (Nadal, Urteaga, 1990; Muro, 1992). 

Cal comentar a part del conjunt d'aquests estudis, els que s'han centrat en la histb- 
ria de les idees sobre les ciutats, amb treballs realitzats sobre l'higienisme (Urteaga, 
1980 i 1985; Capel i Tatjer, 1991), sobre les polbmiques en les divisions territorials mu- 
nicipals (Nadal, 1985), sobre les guies urbanes espanyoles del segle XIX (Serrano, 
1991) o sobre la incipient historiografia local als segles XVII i XVIII (Quesada, 1992). 
En el seu conjunt, un gran esforq, amb múltiples resultats, per lligar la histbria de la 
cibncia, la del pensament geogrlfic i la de les idees sobre territori a Espanya. 

Al llarg d'aquest article s'ha intentat explicar l'evolució general de la geografia 
histbrica des de la seva fonamentació actual, durant el primer terG de segle, i centrant 
l'atenció en les escoles nacionals més importants. Igualment, s'ha detallat la gbnesi de 
l'aproximació histbrica dins de la geografia espanyola, ressaltant-ne els principals prota- 
gonistes i oferint una bibliografia impia. Amb tot l'esmentat, i a tall de conclusió, po- 
den ara assenyalar-se algunes remarques generals. 

15 De Ramon G ~ a u  s'han de destacar, també, les seves reflexions més generals sobre alguns pro- 
blemes de la historiografia sobre el territori catal2 (Grau, 1979b) i la seva defensa de l'aproxi- 
maci6 genbtica en geografia (Grau, 1984). 

16 Cal citar aquí la ponkncia de C. Carreras a la I1 Setmana d'Estudis Urbans a Lleida (1984) so- 
bre "Enfocaments i fonts d'estudi del creixement urbl" i també les comunicacions presentades 
sobre el tema (vid. Ciutats, 1987: 527-656). 



En primer lloc, cal afirmar que l'aproximació genbtica dins de la geografia espanyola 
arriba tard respecte d'altres geografies nacionals, com ara les anglosaxones i la francesa. 
Aixb, amb el benentb que hom parla de l'aproximació regionalista que desbanca la 
histbria dels descobriments, l'estudi del "factor" geogrific en histbria i la histbria de les 
divisions territorials del corpus consensuat de la geografia histbrica anterior. A Espanya, 
malgrat excepcions remarcables, el punt de vista corologic es consolida a partir dels 
anys cinquanta, i amb ell s'obri camí la sensibilitat histbrica de comprensió del territori. 

La consolidació regionalista inicial segui, perb, camins divergents entre les dues 
grans figures de l'bpoca, Casas i Terán. Tant l'un com l'altre mostren, durant un primer 
moment, treballs propis o dirigits per ells que mantenen una base comprensiva histbrica 
molt important. De forma progressiva, perb, l'aproximació genbtica va perdre pes en els 
treballs realitzats a l'entorn de Casas, (com succeí amb bona part de la geografia veina 
francesa durant aquests mateixos anys), mentre que es consolida entre el grup de Terán17. 

Per aixb els nuclis conformadors de l'actual geografia histbrica espanyola són, en 
gran part, els lligats a aquest mestre: els liderats per ell mateix a Madrid, per la generació 
immediata posterior amb projecció a diferents universitats castellanes i del nord peninsu- 
lar, i per Antonio López Gómez, precedent principal del col.lectiu que avui, de forma 
més nombrosa, afirma realitzar geografia histbrica. A aquestes línies que permeten resse- 
guir la geografia espanyola des de la postguerra cal afegir moltes altres aportacions més 
puntuals i, de forma destacada, la tasca que en els últims vint-i-cinc anys ha portat a ter- 
me Capel, tant a partir dels treballs que en el seu entorn s'han realitzat sobre l'espai in- 
tern de les ciutats, com molts dels enquadrats en el seu projecte de contribució a la histb- 
ria de la cibncia i de les idees sobre el territori en la cultura espanyola. 

Des dels anys vuitanta ha comenGat a aparbixer una "autoconscibncia" de gebgrafs 
histbrics entre molts dels que utilitzen l'anhlisi genbtica en geografia. Aixb no ha estat 
ali6 a la represa de la geografia histbrica a tot el món, i la producció espanyola mostra 
uns nivells i unes tematiques molt en consonancia amb les línies principals de la geogra- 
fia histbrica actual. Tal vegada, els debats sobre la interrelació entre cibncies socials, 
temps histbric i territori encara no estan ben reflectits aquí. 

Els Últims quinze anys poden comparar-se amb els anys cinquanta i seixanta en el 
sentit d'haver-se realitzat un gran es for^ en l'exploració de les fonts i en l'explosió de 
monografies de geografia histbrica. Aquests avenCos necessiten un procés de consolida- 
ció. En aquesta direcció poden suggerir-se dues línies d'actuació. D'una banda, treballar 
per la inclusió de matbries de geografia histbrica als plans d7estudi de geografia i 
d'histbria, on no han figurat prhcticament mai i on, avui, continuen sense ser significati- 
vament presents; i aixb és més necessari quan s'ha consolidat el trencament entre la lli- 
cenciatura de geografia i la d'histbria, que, tot i ésser molt positiu en altres aspectes, no 
beneficia gens la geografia histbrica. La creació de grups de treball en les associacions 
de gebgrafs i d'historiadors podria facilitar aquesta tasca. 

D'altra banda, el moment sembla madur per poder endegar projectes de síntesi ge- 
neral. Manca una geografia histbrica d'Espanya i manquen també visions sobre l'evolu- 
ció del territori a les nacions i regions que la formen. Manquen geografies histbriques 
temhtiques: del món rural, de les ciutats i el sistema urbi, de la industrialització, etc. 
Manquen, igualment, atles histbrics, precisament en un moment en qub la cartografia 
editorial esta assistint a una bpoca de creixement. S'ha d'esperar que aquestes mancan- 
ces, i altres, cobreixin l'agenda d'alguns gebgrafs i historiadors a la fi del segle XX. 

17 Aquesta divergkncia s'ha esmentat diverses vegades referida a la geografia urbana. Casas de- 
rivii, principalment, cap a l'anidisi dels sistemes urbans i regionals, mentre que Terán aprofundí 
en els estudis de l'espai intern de la ciutat (vid. Carreras, 1984; Mas, 1989; Vilagrasa, 1991b). 
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