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A I'apartat dedicat a les idees sobre la 
conservació del bosc, s'analitza la políti- 
ca forestal de I'epoca, fent una referencia 
especial a la desforestació provocada per 
les necessitats de fusta per a la marina 
reial i a causa de la roturació de noves ter- 
res de conreu. A I'igual que en I'apartat 
anterior, Urteaga analitza, per mitja dels 
textos de diversos autors -Cavanilles, Ig- 
nacio de Anso, Floridablanca, Ponz, 
Bowles, etc.- les idees de I'bpoca so- 
bre la influencia del bosc en el clima i en 
la salubritat, la preocupació pel retrocés 
de les masses arborades, les polítiques 
de repoblació i el nivell de coneixement 
sobre els mecanismes ecologies que regu- 
len la vida del bosc, adjuntant-hi nom- 
broses lamines procedents d'obres de 
Duhamel de Monceau. 

Es tracta, doncs, d'una obra atractiva 
per a tots aquells que estem interessats en 
la problematica ecologica, encara que, 
com indica I'autor mateix, el llibre no 
aporta cap legitimació historica al discurs 
ecolbgic actual, ja que aquest ha de res- 
pondre als desequilibris propis d'una so- 
cietat industrial, molt diferent de la que 
s'analitza en aquesta obra. 

Albert Puntí 

STODDART, D.R. (1986); On Geography 
and its History, Basi1 Blackwell, Oxford, 
XI + 335 pp., 15 figs, 18 fotos, 24 x 16 cm. 

El llibre que es presenta aqui s'emmar- 
ca dins el debat actual sobre la filosofia i 
la histbria de la geografia. Les posicions 
mantingudes per I'autor es fonamenten 
en l'analisi de diverses investigacions his- 
toriques i en reflexions actuals, especial- 

ment sobre el naixement i la constitució 
de la geografia moderna com a estructura 
intel.lectual i acadbmica. 

D.R. Stoddart és biogedgraf. Actual- 
ment dirigeix el Departament de Geo- 
grafia de la Universitat de Berkeley. Les 
seves investigacions s'han centrat en I'es- 
tudi de les esculleres de coral i en diver- 
sos temes oceanografics. Els seus treballs 
principals sobre qüestions metodologi- 
ques i conceptuals en el camp de la geo- 
grafia física, i també en la historia de la 
geografia, estan recollides en I'obra que 
es comenta. 

Aquesta consta de dotze capítols que 
apleguen diversos articles, conferbncies i 
capítols de llibres realitzats per I'autor al 
llarg dels darrers vint anys, adequada- 
ment revisats i ampliats. 

Els dos primers capítols proporcionen 
el context i la justificació dels assajos de 
temes específics que els segueixen. Aquí 
s'expressa I'enfocament que, a parer de 
I'autor, és més adequat per a l'estudi de 
la historia de la geografia, fent especial 
atenció als pre-requisits conceptuals i ins- 
trumentals que conformen la disciplina. 
Stoddart assumeix i amplia l'enfocament 
contextual en la historia de la geografia. 
Aquest dóna importancia als entorns 
intel.lectuals, socials i econbmics especí- 
fics on es desenvolupen els problemes i 
les teories, i on els gebgrafs fan el seu tre- 
ball. Paral.lelament a I'emfasi en el con- 
text, I'autor posa de relleu la importancia 
de la contingencia en I'evolució del pen- 
sament geografic. 

Com a model alternatiu a I'explicació 
de Kuhn sobre el canvi en les idees cientí- 
fiques, Stoddart proposa el concepte 
d'hegemonia, creat per Antonio Gramsci 
per explicar el manteniment de la supre- 
macia cultural per part de determinats 
grups socials, cosa que implica diversos 
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mecanismes recíprocs de dominació i de 
subordinació, de control i de deferencia. 
Gran part de l'obra que es comenta tracta 
de la institucionalització i de la professio- 
nalització creixents de la geografia al 
segle passat, la qual és interpretada ate- 
nent a I'estructura de les relacions socials 
i entre grups de poder. Aquesta mena 
d'analisi és reveladora de la complexitat i 
del caracter dels factors que condicionen 
la investigació científica, histbricament i 
en l'actualitat. 

El tercer, el quart i el cinque capítols es 
centren en la institucionalització de la 
geografia a Gran Bretanya. S'estudien 
diverses característiques externes del seu 
desenvolupament, tals com l'increment 
en el nombre de gebgrafs, de departa- 
ments, de titulacions i de publicacions. 
Es fa una exvosició sobre el naixement i 
el primer mig segle d'existencia de la 
Royal Geographical Society, i les seves 
relacions amb la New Geography. Final- 
ment, s'investiguen els inicis de la geo- 
grafia a la Universitat de Cambridge. 

El sise capítol, titulat c(Humanizing the 
New Geography,,, analitza la trajectbria 
vital d'E. Reclus i de P. Kropotkin, tot 
remarcant la predncia d'una valuosa tra- 
dició de gebgrafs compromesos amb els 
problemes socials del seu temps. 

Als capítols que van del sete al dese, 
I'autor expressa les seves prbpies idees 
sobre el mktode cientific. Per aixb par- 
teix, principalment, d'una interessant in- 
terpretació de l'obra i de la biografia de 
Danvin. Aquest va incidir en la geografia 
en tres temes sobretot: la idea de canvi a 
través del temps, les interrelacions entre 
éssers vius i entorn, i la selecció i la lluita 
per la vida. Els geografs, en canvi, van ig- 
norar la principal aportació de la teoria 
de Darwin, el mecanisme pel qual les va- 
riacions a l'atzar dels éssers vius poden 

ser preservades selectivament. Perb per a 
Stoddart, la contribució fonamental i més 
duradora de Danvin és la seva concepció 
de la teorització, no en termes de veritat 
o falsedat, sinó d'utilitat per interpretar 
la realitat. L'avan~ de la cikncia es pro- 
dueix amb la construcció, basicament in- 
tui'tiva, de teories que aportin una expli- 
cació operacional als problemes, i no 
simplement lbgica. 

Malgrat el que pensés el mateix Dar- 
win (i la cikncia dominant al seu temps) el 
veritable metode cientific és el deductiu, 
el qual dóna primacia a les idees, en con- 
traposició a la cctrivialitatn de les dades. 
El treball cientific no ha de partir de les 
dades i dels fets, sempre escollits arbitra- 
riament, sinó del contacte amb la reali- 
tat. Cal potenciar el treball de camp i 
l'exploració, tant en la investigació com 
en l'educació, per superar així les idees 
estereotipades i la simple acumulació de 
dades. 

La necessitat i la tradició del treball de 
camp són també argumentades partint de 
I'estudi del declivi de les grans explora- 
cions geografiques. S'analitza l'impacte 
educacional i cientific de l'obra Physio- 
graphy, de Thomas H. Huxley, en funció 
de la seva metodologia i de les circums- 
tancies socials i academiques en que va 
apareixer. 

Els dos últims capítols reflecteixen la 
dedicació de l'autor a la biogeografia. A 
I'onze es posa de relleu la importancia del 
concepte d'ecosistema com a eina basica 
en la investigació geografica, física i hu- 
mana, basant-se en les seves propietats 
com a sistema general i com a estructura 
monistica (interacció home-entorn), in- 
terpretable en termes matematics i ciber- 
n6tics. A més, es pot trobar una clarifica- 
dora analisi sobre la importancia histbrica 
de les analogies organicistes. 
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A aPutting the Geography Back in the 
Bio-n es pren una posició en la discussió 
actual en el camp de la biogeografia, 
entre avicariants,, i c(dispersalistes,,, fent 
una defensa aferrissada i argumentada 
del mbtode cientific deductiu en geogra- 
fia, dels mbtodes nomotktics enfront dels 
idiogrhfics i de la necessitat de l'bmfasi en 
l'estudi de qüestions espacials en biogeo- 
grafia. La biogeografia vicariant i la dis- 
persalista són conciliables i complemen- 
taries en determinats nivells espacials i 
temporals. A mesura que l'ambit consi- 
derat és més ampli i hom considera bpo- 
ques geologiques més endarrerides, les 
explicacions de tipus biologic cedeixen en 
importancia als canvis climatics i als des- 
pla~aments continentals. 

Els biogeografs actuals, cal que utilit- 
zin i coneguin les tbcniques i els concep- 
tes comuns a la resta de la geografia, cosa 
que possibilitaria un avenG més rapid de 
la seva disciplina. També s'aconseguiria 
així una visió més ampla i globalitzadora 
de la distribució de la vida sobre la terra, 
que inclogués una reconstrucció holistica 
dels paleoenvirons en la seva analisi dels 
paisatges i dels ecosistemes. 

Finalment es comentaran els aspectes 
formals de On Geography.. . que merei- 
xen ser elogiats. L'exposició és clara i or- 
denada, i sovint no exempta de sentit de 
l'humor. Les abundants notes a peu de 
pagina ens informen impressionistica- 
ment d'anbcdotes i de detalls sugeridors 
sobre diversos episodis i personatges de 
la historia de la geografia. Els índexs te- 
matic i onomastic són complets, i conte- 
nen referkncies f o r ~ a  sorprenents. La 
magnitud i la varietat d'aquest últim pro- 
porciona una idea de la solidesa intel.lec- 
tual de l'argumentació que es desenvolu- 
pa. També les il.lustracions són originals 
i estan ben triades. Hi manquen, pero, 

unes conclusions que permetin enllaqar 
els continguts de I'obra, composta de ca- 
pítols molt individualitzats. 

En conjunt, doncs, es tracta d'un llibre 
ben fet, solidament fonamentat en alguns 
dels temes clau per entendre l'evolució 
de la geografia, tals com la seva institu- 
cionalització, els camps d'estudi prefe- 
rents i la seva situació en relació amb al- 
tres cibncies, la introducció i l'evolució 
del mktode cientific en la geografia, o 
I'impacte de Darwin. 

Pau Baizan 

HARVEY, D. (1985); Consciousness and 
the Urban Experience: Studies in the 
History and Theory of Capitalist Ur- 
banization, Basil Blackwell, Oxford, 
XIX + 293 pp. 
HARVEY, D. (1985); The Urbanization 
of Capital: Studies in the History and 
Theory of Capitalist Urbanization, Basil 
Blackwell, Oxford, XVII + 239 pp. 

Los dos volúmenes, estructurados de 
forma independiente pero complementa- 
ria, analizan la historia y la teoria de la 
urbanización capitalista. Constituyen un 
trabajo que sintetiza e integra más de una 
década de investigación de su autor, 
David Harvey, cuya talla intelectual es 
ampliamente reconocida en 10s circulos 
geográficos, a la vez que la influencia re- 
novadora de su obra se extiende a otras 
disciplinas. 

La temática se organiza en torno a dos 
temas centrales: la urbanización del capi- 
tal, es decir, la creación de un paisaje físi- 
co ajustado a las necesidades de repro- 
ducción del capitalismo, y la urbanización 




