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Darrera els postmodernistes, o les geografies 
culturals del capitalisme tards* 

Alexandre Coscuela i Tarroja*" 

Résumé /Abstract / Resumen /Resum 

Les postmodernismes sont, peut Etre, morts, mais leurs implications res- 
teront en vigueur. Cet article prétend esquisser un cartographie des post- 
modernismes en géographie et fouiller dans l'archéologie de leurs futures 
implications d'aprbs une lecture méditerranéenne de la géographie anglo- 
saxonne. 

On argue que le postmodernisme a été l'expression culturelle et intellec- 
tuelle du capitalisme avancé, tout en soulignant trois défis de la pensée so- 
ciale: représentations, contexte et pluralité. 

On discute les différentes interprétations en géographie, sur la confusion 
avec la dialectique socio-spatiale et les rapports avec la nouvelle géograp- 
hie régionale et les géographies féministes. On conclut que les luttes aca- 
démicistes pour s'appropier de la ccmarque déposée>> ont amené un appri- 
voisement, une dénaturalisation, un discrédit et un refus de I'idée m&me de 
postmodernité, ce qui a empéché une véritable géographie postmoderne et 
relativiste. 

Mais, le postmodernisme étant mort, sa transfiguration est en train d'im- 
pregner la pratique, par exemple dans le cas de la nouvelle géographie cul- 
turelle. Finalement, suggbre-t-on que la relativisme exigerait de la pruden- 
ce intellectuelle, la prise en considération du socio-politique et de la 
critique sociale. 

* Aquest índex de provocacions és una revisió d'alguns aspectes d'una recerca desenvolupada per l'au- 
tor a cavall de les universitats de Califbrnia-Berkeley i Autbnoma de Barcelona, mercts a sengles beques 
del Ministeri d'EducaciÓ i Cikncia (DGICYT). Una membria de la recerca original fou presentada l'any 
1991 com a master dissertation en geografia humana a la Universitat Autbnoma de Barcelona sota el títol 
de Capitalisme tard& postmodernisme i els gebgrafs (557 pp). 

** Gebgraf, Servei de Cooperació Local, Diputació de Barcelona, Rambla de Catalunya 126,08008. 
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Perhaps postmodernisms have died, but their implications are still valid. 
This article attempts to outline a map of postmodernisms in geography and 
delve into the archaeology of their future implications, from a Mediterranean 
viewpoint on English-speaking geography. 

It is argued that postmodernism is the cultural and intellectual expression 
of late capitalism, offering three challenges to social thinking: representation, 
context and pluralism. Various interpretations in geography are discussed 
together with the topic of the confusion with new regional socio-spatial 
interpretations and the points of contact with geography and feminist geo- 
graphies. The conclusion is reached that the academic struggles for possession 
of the ~cbrandnamen have led to the domestication, discredit and rejection of 
the concept, thus impeding the emergence of a genuinely postmodern and re- 
lativist geography. 

However, although postmodernism has died, its transfiguration is impreg- 
nating practice, as in ghe case of new cultural goegraphy. Finally, it is sug- 
gested that relativism requires intellectual caution, socio-political attention 
and social criticism. 

Quizás 10s postmodernismos hayan muerto, pero sus implicaciones con- 
tinuaran vigentes. Este articulo quiere apuntar una cartografia de 10s postmo- 
dernismos en geografia y escarbar en la arqueologia de sus implicaciones fu- 
turas, desde una lectura mediterránea de la geografia anglosajona. 

Se argumenta que el postmodernismo ha sido la expresión cultural e in- 
telectual del capitalismo tardio, remarcando tres retos al pensamiento social: 
representaciones, contexto y pluralismo. 

Se discuten diferentes interpretaciones en geografia, la confusión con la 
dialéctica socio-espacial y 10s contactos con la nueva geografia regional y las 
geografias feministas. Se concluye que las luchas academicistas por apro- 
piarse de la marca han llevado consigo la domesticación, desvirtuación, des- 
crédito y rechazo del concepto, impidiendo una geografia genuinamente 
postmoderna y relativista. 

Pero, muerto el postmodernismo, su transfiguración est6 impregnando la 
práctica, como en el caso de la nueva geografia cultural. Finalmente se su- 
giere que el relativismo exigiria prudencia intelectual, relevancia sociopoli- 
tica y critica social. 

Potser els postmodernismes han mort, perd les seves implicacions conti- 
nuaran vigents. Aquest paper vol esbossar una cartografia dels postmoder- 



nismes en geografia i escarbotar en l'arqueologia de les seves implicacions 
futures, des d'una lectura mediterrhnia de la geografia anglo-saxona. 

S'argumenta que el postmodernisme ha estat l'expressió cultural i 
inteblectual del capitalisme tardh, tot remarcant-ne tres reptes al pensament 
social: representacions, context i pluralisme. 

Se'n discuteixen diferents interpretacions en geografia, la confusió amb 
la dialbctica sbcio-espacial, i els contactes amb la nova geografia regional i 
les geografies feministes. Es conclou que les lluites academicistes per apro- 
piar-se de la marca, han comportat la domesticació, desvirtuació, descrbdit 
i rebuig del concepte, impedint una geografia genulnament postmoderna i re- 
lativista. 

Perb, mort el postmodernisme, la seva transfiguració esta impregnant la 
prhctica, com en el cas de la nova geografia cultural. Finalment se suggereix 
que el relativisme exigiria prudbncia intel.lectua1, rellevhncia sbcio-política 
i critica social. 

Paraules clau: Dialbctica sbcio-espacial; epistemologia; geografia cultural; 
postmodernisme; relativisme; teoria social. 

<<Ens sembla que el postmodernisme s'ha acabatr, digué un dels principals 
constructors dels Estats Units el 1988 [...I. El 1990 trobem un encap~alament 
a la secció d'art del New York Times que diu <<Així com a tot li arriba la mort, 
també li arriba al postmodernisme>>. [. . .] Sembla cada cop més un fenomen 
propi dels 1980 [. . .] que no pas l'inici d'un nou món del segle XXI. Evident- 
ment massa gent li ha concedit interbs com perqub ara sucumbeixi sense llui- 
ta, i fan molt santament, ja que malgrat que els seus detractors voldrien que 
desaparegués sense deixar cap rastre, sota l'encap~alament de postmodern 
han succelt massa coses dignes de ser rescatades com perqub ara sigui rebut- 
jat arbitrkiament. Les exploracions del gbnere que va intentar emprendre el 
postmodernisme són molt valuoses si estem disposats a aprendre i seguir les 
seves lli~ons. 

David Harvey, c<Looking backwars on postmodernism>>, 
Architectural Design Profile, 88, 1990. 

Els postmodernismes semblen ser ja  histbria.. . i és  precisament la incipient pers- 
pectiva temporal l a  que permet c o m e n p r  a albirar que han estat, sobretot, geografies, 
geografies culturals del capitalisme tard&: expressions intel.lectuals i culturals d'un 



context sbcio-econbmic específic en l'espai i el temps. És, precisament, amb un en- 
focament de geografia cultural -aixb és, remarcant els contextos sbcio-culturals de 
la formació dels discursos i la imaginació geogrhfica-, que es proposa un esbós im- 
pressionista d'itinerari cartogr2.c (o millor de portolh) per les geografies postmoder- 
nes. Una singladura que, salpant de la dimensió sbcio-cultural dels postmodemismes, 
navega per entre algunes de les interpretacions -i cants de sirena- de quk fou ob- 
jecte en geografia i que n'indu'iren la sotsobra, per acabar fent port tot excavant les 
restes del naufragi. 

ELS POSTMODERNISMES HAN MORT?. . . 
LLARGA VIDA ALS POSTMODERNISMES! 

Potser el postmodernisme hagi naufragat -o hagi mort, com diuen altres-, per6 
les seves implicacions continuaran essent vigents. Ni que només sigui perqub els de- 
bats que va reobrir varen sacsejar tant el pensament social -i la geografia- que ja 
mai més tomarien a semblar els mateixos. Els propbsits d'aquesta exploració no són 
altres que els d'esbossar una cartografia del postmodernisme en geografia i de 
comenpr a escarbotar en l'arqueologia de les seves implicacions futures, tot des 
d'una lectura mediterrinia de la geografia anglo-saxona. 

Al llarg de l'excursió s'argumenta que el postrnodernisme ha estat un instrument 
analític per copsar la coordinació entre les transformacions culturals i la reestructu- 
ració sbcio-territorial del capitalisme tardh. En geografia, perb, la lluita entre faccions 
modernistes per aconseguir el control d'una etiqueta o marca impactant i ple d'expec- 
tatives de futur porti, primer, a la seva confusió, domesticació, assimilació i desvir- 
tuació, i, després, a l'absolut descrkdit i rebuig d'un terme buit de contingut -o om- 
plert amb falsos continguts. 

Tot i aixi, la crítica relativista i antidogmitica de la formació del coneixement va 
impactar en geografia mitjangant altres etiquetes menys espectaculars perb més efi- 
caces. La nova geografia regional i el feminisme obriren les portes a l'atenció per les 
formes de representació, la modulació contextual dels discursos i el pluralisme en la 
recerca, donant pas a una nova geografia cultural dels paisatges hipermodems del ca- 
pitalisme tardh. Per als més optimistes, les implicacions postmodernistes, més enllh 
de l'impacte en el món acadkmic, podrien incitar hdhuc una nova prudbncia i ktica in- 
tel.lectuals, aixi com prhctiques polítiques d'alliberament social, radicalment noves, 
arrelades en el reconeixement de la multiplicitat i autenticitat de les raons i condicions 
alienes. 



Nogensmenys, l'assaig participa de la reivindicació d'un enfocament geografic cul- 
tural a l'estudi de la imaginació geogrhfica i de la teoria i sociologia de la cikncia. Un 
enfocament que ajudi a resituar l'anhlisi de la practica i el pensament geografic en 
els contextos sbcio-culturals en qui: sorgeix i es desenvolupa, i mostrar com les trans- 
formacions sbcio-espacials incideixen en la formació dels discursos i la imaginació 
geogrhfica (Harvey, 1990). 

L'eslbgan geography matters! practicament no ha fet impacte en els estudis sobre 
pensament geografic. El privilegi de la dimensió histbrica és aclaparador i sorprkn 
l'eschs interks dels mateixos gebgrafs pels aspectes territorials en la teoria de la cikn- 
cia. S'escriuen ben poques geografies de la recerca geogrhfica: ni analisis compara- 
tives de la insospitada pluralitat d'especificitats regionals en la seva practica i pen- 
sament, ni estudis dels processos de diferenciació i formació d'aquestes especificitats 
territorials en la teoria i el mktode. 

I aixb malgrat que, tant des d'enfocaments contextuals (Berdoulay, 198 la, 1981b, 
1988a; Capel, 1977, 1981; Farinelli, 1989; Glacken, 1967; Rossler, 1988, 1989) com 
estructuralistes (Harvey, 1984, 1990; Taylor, 1985), s'ha remarcat que les formes de 
pensament social només poden comprendre's en relació al context en qui: es concep- 
tualitzen. D'aquest context espai-temps se n'han destacat tres esferes; els canvis en 
la funció social de la cultura i la cikncia -les seves aplicacions practiques segons 
les demandes de l'entorn social-; l'organització dels grups sbcio-professionals 
-p.ex. els sistemes de fluxos i barreres en la difusió del coneixement, tendents avui 
al mercat Únic mundial d'intercanvi desigual entre centres i perifkries-, i la prbpia 
transformació dels territoris que són el seu objecte d'estudi. 

REESTRUCTURACIO SOCIO-ESPACIAL POSTFORDISTA I 
INTEGRACIO D'ECONOMIA I CULTURA 

Els observadors van coincidir a aillar tres dimensions bhsiques del postmodernisme: les 
transformacions sbcio-espacials del tipus de producció, els canvis en les practiques cultu- 
rals i estktiques i les reflexions epistemolbgiques sobre la formació del coneixement (Dear, 
1988). D'aqui hom va argumentar que fou, precisament, la interacció entre les esferes sb- 
cio-econbmica i cultural la que condiciona l'evolució de la formació del coneixement i 
de les practiques culturals en el capitalisme tarda (Harvey, 1989; Jameson, 1991). 

D'aquesta interacció se'n van remarcar tres aspectes. Una crisi de representació o 
comunicació, derivada de la incapacitat de traduir les experikncies locals de les trans- 
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formacions de les relacions sbcio-espacials en representacions versemblants de la glo- 
balitat del capitalisme tarda -per mor de la parcialitat, immediatesa i omnipresbncia 
de la seva experibncia-. Les noves funcions socials de la cultura com ara l'accele- 
ració de la circulació del capital; l'ocultació de les relacions socials, o la formació 
d'identitats de grup a través del capital simbblic. I, sobretot, el fet que els mecanismes 
del lliure mercat esdevinguessin el mitja principal de comunicació i interacció social. 

La reestructuració sbcio-espacial postfordista del mode de producció 
capitalista 

D'en~h dels anys setanta, i mercbs a innovacions tecnolbgiques - e n  informatica 
i telecomunicacions-, el mode de producció capitalista va patir una transformació 
substancial. Aquesta es va caracteritzar per una acceleració de la circulació del capital 
-mitjanqant l'especialització flexible de producció i consum- i per una reorganit- 
zació de les relacions sbcio-espacials -a través de la contínua fragmentació del pro- 
cés productiu i de noves divisions espacials del treball- (Harvey, 1982, 1985a; Mas- 
sey, 1984; Scott & Storper, 1986; Storper & Walker, 1989). El nou estadi del mode 
de producció rebé el nom de capitalisme tardh, postfordisme o d'acumulació flexible. 

L'especialitat social del postfordisme s'ha caracteritzat per un caos i efimeralitat 
aparent dels seus llocs i paisatges. Regions i megalbpolis en canvi constant on es con- 
densen les desigualtats socials i culturals del primer i el quart món (Cronon, 1991), 
com en el cas de les ciutats mundials, l'arquetipus de les quals ha estat Los Angeles 
(Davis, 1990, 1992; Johnson, Farrel & Oliver, 1993; Soja, 1986, 1989a; Soja & Scott, 
1986; Walker, Knox & Leitner, 1992). Un paisatge de desindustrialització i silicon 
valleys; de disneyworlds, olimpiades, shopping malls i disturbis --com els riots de 
LA d'abril de 1992-; de yuppies, X generation, minories socials i btniques, 
homeless, etc.; de gentrificució i ghettos, etc., etc. 

Perb rera aquest caos aparent té lloc la contínua reestructuració de les relacions sb- 
cio-espacials i la necessitat del desenvolupament regional desigual a totes les escales, 
articulades en una complexa relació entre interdependbncia global i especificitat local 
(Harvey, 1982, 1985a, 1987; Massey, 1984; Smith, 1984). Amb la reducció de les ba- 
rreres espacials, diferbncies de matís en l'especificitat sbcio-econbmica local han es- 
devingut transcendents en l'assignació d'inversions, puix el capital internacional es 
troba en millor posició per explotar-les (Harvey, 1985a, 1989a, 1989b; Massey, 1984; 
Smith, 1984; Storper & Walker, 1989). 

Aixb ha generat, de retruc, una competbncia geopolítica local per l'assignació de 
determinades funcions dins del sistema canviant d'interdependbncies globals. Aques- 
ta competbncia per l'atracció selectiva d'inversions desitjables s'ha exemplificat en 
les polítiques d'empresarisme urbh i place marketing (Harvey, 1987, 1989b). 



De la condensació de l'espai i el temps a la crisi de les ideologies 

Les transformacions sbcio-espacials del postfordisme es van fonamentar en una 
nova ronda de compressió dels conceptes socials d'espai i temps; el continu escurGa- 
ment dels horitzons de presa de decisions i la reducció dels costos de mobilitat - e s -  
campant les decisions amb immediatesa en l'espai- (Harvey, 1989a). Els resultats 
van ser la condensació de l'espai-temps en qui: tot era ara i aquí -1'hiperespai.- i 
l'omnipresbncia de l'experibncia de la hipermodemitat (Jameson, 1984; Soja, 1989a). 

L'experibncia desconcertant de contínua reestructuració de les relacions sbcio-es- 
pacials va anar derivant en una crisi de coordinació entre experibncia i representació. 
El canvi continu en els conceptes d'espai i temps, així com en les relacions sbcio-es- 
pacials, van anar dificultant l'establiment de coordinades de referbncia respecte a les 
quals calia posicionar l'experibncia. A més, la dissociació creixent entre l'espai global 
de la producció-circulació i els llocs viscuts de la reproducció-consum va anar origi- 
nant un distanciament entre l'origen final de l'experibncia -les estructures socials- 
i el lloc on es vivia -la iniciativa humana- (Harvey, 1989a, 1990; Jameson, 1984, 
1991; Pred, 1992). 

Tot plegat dificultava la conceptualització de les especificitats locals en el marc de 
processos globals (Jameson, 1988). A mesura que s'anava transformant l'espacialitat 
de la vida social, també anava canviant la forma en qub aquesta era representada i in- 
terpretada. Així, d'acord amb la lbgica d'efimeralitat, fragmentació i destrucció cre- 
ativa del postfordisme, les representacions anaven tendint al pluralisme, la diversitat 
i el contextualisme, fins arribar-se a una crisi de coordinació entre l'experibncia i la 
representació o teorització de l'entom -més enllh de l'experibncia imrnediata- que 
hom identifica amb l'anomenada fi de les ideologies. 

Noves funcions socials -i econbmiques- de les industries cultural i científica 

Paral.lelament s'ha produ'it una interpenetració mútua entre les esferes econbrnica 
i cultural. La indústria cultural no només s'ha mercantilitzat i suposa una part cada 
vegada més important del PIB, sinó que sobretot s'han transformat les seves funcions 
socials. La producció cultural ha esdevingut un element clau, tant de la reproducció 
social del mode de producció, com de la formació de noves identitats socials, tendents 
a ocultar les relacions de producció i el desenvolupament desigual (Bourdieu, 1977; 
Debord, 1967; Hewison, 1987; Jameson, 1991; Harvey, 1989a). 

El nou significat de la cultura com a valor de canvi ha anat esvaint el valor d'ús pri- 
mitiu, sovint associat a un rerafons de crítica social (Jameson, 1984, 1991). En són 
exemple les noves funcions seves en l'acceleració de la circulació del capital -les 
modes-; en la creació de capital simbblic +om ara la marca o la signatura, i adhuc 
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el patrimoni cultural en general-; o en la reificació de les mercaderies +cultació 
de les relacions socials de producció que impliquen. 

El lliure mercat de la imaginació i el coneixement 

La mercantilització de la imaginació i el coneixement s'ha reprodu'it també al món 
acadkmic. Les activitats culturals, l'edició, l'ensenyament o la recerca cientifica figuren 
entre els sectors industrials amb més creixement i estan guiats, cada cop més, per criteris 
empresarials i mercantilistes. Es globalitzen i es colonitzen els mercats de la recerca i l'en- 
senyament; es transformen les produccions artesanals amb noves tecnologies +om en 
cartografia i GIS, (Cuny, 199 la+, etc. Així mateix, les modes, el poder de les signatures, 
el fetitxisme de la mercaderia, el culte a la creativitat i innovació, o el refiis a la participació 
creativa del consumidor -pel sentiment d'inferioritat i la distincia respecte al produc- 
tor- (Jameson, 1991; Newman, 1984) tampoc són aliens a la producció cientifica. 

La fragmentació, efimeralitat i destrucció creativa que caracteritzen la cultura, el 
pensament i la cibncia del capitalisme tardi, mostren la vinculació de la seva prictica 
amb el lliure mercat, regulador bisic de la vida social (Harvey, 1990; Jarneson, 1991). 
L'acceleració del ritme de renovació d'idees és paral.lela a l'acceleració en la circu- 
lació del capital, i la fragmentació i especialització flexible de la producció científica 
s'adiu amb la personalització de les mercaderies (Harvey, 1989a, 1990). 

D'aqui s'han derivat nous problemes ktics i deontolbgics. La mercantilització de 
la producció científica ha resultat en curriculisme, autoplagi, pirateria i competbncia 
ferotge entre científics, tant per la innovació com, sobretot, per la propietat intel.lec- 
tual (Curry, 1991c; Harvey, 1990; Kirby, 1991, 1992). Encara més, la curta vigkncia 
de teories i mbtodes dificulta que els científics puguin posicionar-se respecte als es- 
deveniments en la seva disciplina. 

Així, l'evolució de les disciplines cientifiques ha delatat readaptacions oportunistes 
i especialitzacions flexibles dels seus objectius d'acord amb les demandes del mercat 
(Dear, 1988; Goodchild & Janelle, 1988; Thurow, 1983): amb elles la identitat dels 
grups sbcio-professionals també s'ha anat transformant amb les pressions de l'entorn 
social (Jameson, 199 1; Taylor, 1985). 

Els historiadors culturals partiren, doncs, de l'observació de qui: la formació del co- 
neixement anava canviant d'estatus alhora que es produ'ien determinades transforma- 
cions sbcio-espacials en les societats capitalistes avan~ades (Lyotard, 1977). 



LES GEOGRAFIES CULTURALS DEL CAPITALISME TARDA 

En aquest sentit, el concepte de lbgica cultural expressa les relacions entre les prac- 
tiques culturals i intel.lectuals dominants --estructures de sensibilitat cultural- i el 
context sbcio-espacial del mode de producció. Aixb és dir, com les formes de coordi- 
nació dominants entre experibncia i representació -formació del coneixement i estruc- 
tures de sensibilitat- mantenen una relació --condicionant i possibilitadora alhora- 
amb les condicions estructurals del context sbcio-econbmic i espai-temps en qui: es 
desenvolupen (Jameson, 1984; Harvey, 1989a; Tafuri, 1976; Williams, 1977, 1981). 

El postmodernisme com a instrument d'anhlisi cultural del capitalisme tards 

El terme postmodernisme va generar innombrables reticbncies i connotacions pe- 
joratives. Perb, malgrat tot, ha estat l'instrument d'anhlisi epistemolbgica i histbrica 
cultural més efectiu, econbmic, impactant i cridaner (part d'un marqueting lbxic) per 
tal de referir-se a la lbgica cultural, les estructures de sensibilitat i la formació del co- 
neixement dominants en el pas de l'estadi del capitalisme monopolistic al tarda o 
d'acumulació flexible. 

Aquesta concepció com a lbgica cultural ha permbs copsar-10, més que no pas com 
cap estil, teoria o moviment -opcionals-, com el camp de tensió indefugible que 
ha condicionat i possibilitat la coordinació entre experibncia individual i representació 
--i, per tant, les practiques culturals- en el context de la reestructuració sbcio-es- 
pacial postfordista (Harvey, 1989a; Huyssen, 1984; Jameson, 1984). Per tant, tan ab- 
surda és la seva crítica com la seva defensa, precisament perqub allb que s'escau és 
preservar-10 tant dels detractors com dels apologistes i, sobretot, evitar donar-10 per 
entbs (Dear, 1988; Huyssen, 1984). 

La lbgica de la diferenciació i la identitat del pluralisme 

Nogensmenys, es genera un ampli debat sobre si el capitalisme tarda i les noves 
practiques i discursos culturals associats eren una transformació dins la continuitat del 
mode de producció o bé una ruptura radical amb els precedents (Harvey, 1989a; 
Huyssen, 1984; Jameson, 1991). 

El debat de la condició postmoderna fou profundament interdisciplinari i implica, 
entre d'altres, les set arts, la critica literaria, la teoria de la comunicació, la filosofia 
i el conjunt de les cikncies socials (Picó, 1988). L'heterogenei'tat, el caos, la diver- 
sitat i el canvi continu dominants en les practiques culturals i el pensament del post- 
modernisme n'ha impedit cap definició estable. Perb alhora li ha conferit una iden- 
titat: la lbgica de la diferenciació i la identitat del pluralisme; despreses de la 
resignació a l'efimeralitat, fragmentació i destrucció creativa prbpies del capitalisme 
tarda (Harvey, 1989a; Jameson, 1984). 
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Aquesta ideologia de la pluralitat ha tingut la seva expressió sbcio-política en els 
nous moviments socials basats en la igualtat en l'opressió (ecologisme, feminisme, 
nacionalismes, grups racials, aliances locals, etc. ). Aquests, perb, han rebutjat la seva 
assimilació amb el postmodernisme, acusant-10 de ser una nova operació dels grups 
socials dominants. Tanmateix, per a tots ells, assumir la seva opcionalitat hagués estat 
la seva fi (Jameson, 1991). 

Crisi relativista de la raó, el progrés i la veritat 

L'experibncia de la diversitat de cultures i sistemes de valors, la fragmentació dels 
discursos i la pluralitat dels criteris de legitimació, varen reempla~ar el sentit de progrés 
social histbric. Alhora, la valoració de l'heterogene'itat, la diversitat, la diferbncia, la 
singularitat i el pluralisme -mitjan~ant les idees de raó i condició aliena o alteritat- 
va comportar una crisi permanent dels valors de raó i progrés propis de la modernitat 
i la il.lustraci6, i del seu discurs universalista de transformació social unilineal per un 
procés de racionalització (Picó, 1988), tant en la versió capitalista triomfant com en 
la comunista liquidada. 

En un context d'exhauriment dels conceptes de raó, progrés i veritat, i d'aclamació 
de l'autenticitat de les condicions i raons alienes, els anys vuitanta foren els de la su- 
peració de les batalles entre desacreditats fonamentalismes i absolutismes filosbfics, 
i de l'establiment d'un nou ordre de diversitat i pluralisme en el paisatge intel.lectua1 
--conscient de les seves implicacions sbcio-polítiques. 

Entre les alternatives critiques a la modernitat i l'elogi del lliure mercat 

La crítica antiracionalista a la modernitat havia ressorgit als anys seixanta a les arts 
com un rebuig a la incorporació de les avantguardes com a cultura afirmativa de l'or- 
dre establert (Harvey, 1990; Huyssen, 1984; Jameson, 1984, 1991). Perb fou als se- 
tanta on va raure la divergkncia entre el postmodernisme alternatiu d ' a c o r d  amb el 
nou context sbcio-polític- i el neoconservador, caracteritzat per l'eclecticisme del 
tot s'hi val, l'abandonament de la crítica i l'elogi del mercat (Huyssen, 1984). 

D'altra banda, la lectura restrictiva dels problemes de representació dugué a negar 
l'oposició semibtica significat-significant, i a la substitució del missatge de desvet- 
llament de la reificació -i els models de profunditat, essbncia o estructura- per una 
estktica de la superficialitat. El buidatge de continguts dugué a qui: les imatges fossin 
l'dnic contingut, i el plaer i l'estímul dels sentits el valor dominant (Jameson, 1984; 
Harvey, 1989a; Huyssen, 1984): ja no hi havia fons, tot era forma. 

En qualsevol cas, la conceptualització del postmodernisme resulti de l'especificitat 
del context nord-americi dels darrers anys seixanta: una representació peculiar de les 



transformacions sbcio-econbmiques, l'assimilació del modernisme amb la cultura de 
l'establiment -ignorant-ne l'antiracionalisme-, la malinterpretació del postestruc- 
turalisme francbs, l'anhrquica fragmentació del moviment d'esquerra, etc. El salt a 
1'Europa continental hauria d'haver anat acompanyat d'una transcodificació amb un 
substrat de pensament sbcio-polític ben distint (Huyssen, 1984). 

Postestructuralisme, o el reconeixement de les restriccions al lliure pensament 

L'atenció als mitjans de representació i la negació de les veritats absolutes va 
adrepr els orígens epistemolbgics del postmodernisme envers el desconstructivisme 
i el postestructuralisme de Derrida i Foucault -hereus de l'antiracionalisme de 
Nietzsche-. Aquests, perb, més que no pas cap teoria de la postmodernitat, van ser 
una arqueologia crítica de la formació del coneixement i de les contradiccions de la 
modernitat per tal d'incentivar el dihleg entre teories oposades (Huyssen, 1984). 

El mbtode de la deconstrucció -descodificació i resituació de sentits i objectes en 
entorns més amplis (Eagleton, 1986)- va mostrar les assumpcions, els biaxos, les es- 
tratbgies d'exclusió i els silencis inherents a tot sistema de pensament, desvetllant-ne 
les contradiccions internes. Del reconeixement de qub les assumpcions ontolbgiques 
implícites en tot llenguatge de representació restringeixen la llibertat de pensament, 
en deriva una atenció especial per la semiologia i la teoria de la comunicació. 

La crisi de la veritat, la fi de les filosofies i els jocs de llenguatge 

Així mateix, la recerca modernista de teories unificades, completes i totalitzadores 
havia resultat en una sbrie de grans teories internament consistents perb mútuament 
excloents. Com també en un pluralisme sui generis fonamentat en la independbncia 
entre epistemologies. Aquestes grans teories exemplifiquen l'enfocament modernista 
a la legitimació del coneixement; cadascuna situa les seves practiques dins un meta- 
discurs totalitzador de la histbria de la humanitat que es legitima a si mateix quan, de 
fet, no és res més que un entre molts d'altres (Lyotard, 1977, 1986). 

El reconeixement postestructuralista de la pluralitat de subjectes i raons alienes 
qüestiona la suficibncia de les bases filosbfiques i ontolbgiques en la legitimació de 
la formació del coneixement (Lyotard, 1977, 1986). Els conceptes de veritat absoluta 
i consens, i el propi discurs modernista de progrés i alliberament per la raó, van perdre 
credibilitat. Tot plegat va menar a la renúncia a l'establiment de teories unificades o 
principis generals. Rera l'ordre aparent i simplista que representaven les teories -re- 
duccionistes- s'amagava un món desordenat i complex. 

A més, s'identifica una tendbncia de la interacció social a la substitució de les ins- 
titucions permanents per contractes temporals, amb una lbgica similar a les practiques 
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lingüístiques. Aquesta apuntava una flexibilitat en el sistema possibilitadora de com- 
binacions de codis socials o formes de vida -o jocs de llenguatge- (Lyotard, 1977, 
1986; Wittgenstein, 1945). 

Aixi se suggerí una nova legitimació del coneixement fonamentada en aquests jocs 
de llenguatge que redu'ia la funció de la filosofia i dels intel.lectuals a la negociació 
del dihleg entre distintes interpretacions del món i al comentari crític -deconstruc- 
tiu- de la infinita intertextualitat dels discursos (Lyotard, 1977). 

La reconstrucció del potencial crític de la racionalitat 

La teoria crítica alemanya va defensar el potencial crític de la raó il4ustrada i 
s'oposh al postestructuralisme perqub, a la prhctica, el seu atac al racionalisme no ha- 
via fet altra cosa que acceptar la substitució de la raó per relacions de poder. 

Partint de la idea que no hi havia una única lbgica de la modernitat, es van analitzar 
les distorsions en el desenvolupament del projecte modernista i es va desvetllar el pro- 
cés d'imposició d'una racionalització totalitiria i sistbmica, conseqüencia de la manca 
d'una racionalitat social comunicativa (Habermas, 1981, 1985). Així, la crítica post- 
modernista no implicaria l'obsolescbncia total del projecte modernista, sinó només de 
les seves interpretacions dogmhtiques i reduccionistes, basades en una visió teleolbgica 
i unilineal del progrés, funcional a la reproducció de l'ordre social (Huyssen, 1984). 

Aquesta interpretació va ser la base per a la reconstrucció d'una racionalitat comu- 
nicativa de l'autocomprensió. Aquesta havia d'establir les condicions de desenvolu- 
pament de la raó i d'un procés d'emancipació social compartible (Habermas, 1981, 
1985). Precisament, la teoria de l'acció comunicativa (Habermas, 1981) va proposar 
una síntesi dialbctica entre aportacions competitives de la sociologia. Perb, com tota 
síntesi, no deixava de ser una metanarrativa modernista més, a la recerca d'un nou 
consens, i que tampoc no explicava com calia superar els errors crbnics comesos pel 
modernisme. 

Reconstruccions relativistes dels discursos socials 

Les lectures més restrictives del postmodernisme es van limitar a la deconstrucció 
crítica. Perb la majoria d'interpretacions han acceptat que el rebuig a la fonamentació 
filosbfica de les teories socials no impedeix la reconstrucció de teories antiessencia- 
listes i antitotalitzadores. 

Bona part d'aquestes reformulacions han partit de la idea dels discursos locals. Han 
cercat la seva legitimació en un pragmatisme pluralista i contextual; han estat cons- 
cients dels condicionaments inherents a tota representació, i han tingut per objecte la 
comprensió empírica del món i l'anhlisi comparativa de diferbncies i transformacions, 



més que no la formulació de principis generals (Fraser & Nicholson, 1990; Gregory, 
1989a; Jameson, 1991; Lyotard, 1977). 

Tres reptes relativistes: representació, context i pluralisme 

Precisament, el potencial crític del postmodernisme s'ha basat en la relativització 
dels principis modernistes de formació del coneixement. En un context en qui? les co- 
ses concretes apareixien separades dels seus orígens, aixb ha implicat, si més no, ac- 
ceptar tres grans reptes en qualsevol assaig de reconstrucció dels discursos socials: 

a) Reflexionar sobre els problemes de la representació i els mitjans de comunicació. 
La deconstrucció de les categories d'anhlisi i discursos hauria de desvetllar com les 
assumpcions ontolbgiques, implícites en tot llenguatge de representació, condicio- 
nen el lliure pensament de realitats específiques. 

b) Copsar la diversitat de modulacions contextuals dels discursos. El reconeixement 
de la relativitat contextual espai-temps de la formació del coneixement i els discur- 
sos hauria d'exigir la flexibilització de les categories d'anhlisi i teories, d'acord 
amb l'especificitat dels entorns -sobretot sbcio-culturals- d'aplicació. 

c) Desenvolupar una metodologia pluralista que incorporés la diversitat de raons alie- 
nes i evités el reduccionisme. Tota reconstrucció de discursos tebrics socials hauria 
de procedir amb la transcodificació dels distints enfocaments competitius preexis- 
tents, mitjanqant l'oposició dialkctica de les seves categories d'anhlisi. Perb no pas 
per tal d'integrar-10s en noves síntesis, sinó per provocar tensions creatives que in- 
centivessin un dihleg lliure, flexible i pragmhtic entre la pluralitat d'interpretacions 
contraposades, sense exclusions ni prioritzacions. Aixb hauria de suggerir un eclec- 
ticisme esckptic de perspectives oposades que respectés les diferkncies i les tensions. 

El repte ha consistit, doncs, a afrontar el relativisme del coneixement humh per ob- 
tenir una comprensió millor del món. Perb el postmodemisme no ha ofert respostes 
als reptes i problemes que havia plantejat, És en aquest sentit que el prefix <<post, li 
és especialment adient, ja que expressa la transformació final del modernisme sense 
comprometre's en la qüestió de de quina cosa nova podria ser un ccpre>>. 

LA DIALECTICA SOCIO-ESPACIAL: REDESCOBRINT LA SOCIETAT I 
EL TERRITORI EN GEOGRAFIA 

Les primeres atencions dels gebgrafs als interessos postmodemistes de recerca es 
van produir a través de la preocupació deconstructivista d'alguns gebgrafs pels pro- 
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blemes del llenguatge i la representació (Olsson, l978,1980,1982a, 1987,1988; Pred, 
1988; Reichert, 1987, 1988; Berdoulay, 1982, 1988a) i per la recerca de metodologies 
dialbctiques i contextuals que defugissin l'essencialisme (Dear, 1988; Driver, 1985; 
Gregory, 1987; Olsson, 1980, 1982b, 1984; Soja, 1987). Una altra via d'aproximació 
va provenir dels camps ve'ins de l'arquitectura (Jencks, 1977) i, sobretot, d'un plane- 
jament urbanístic en crisi d'identitat i transfigurat en empresarisme, disseny i mhque- 
ting urbans (Beauregard, 1989, 1991; Berman, 1982; Dear, 1986; Harvey, 1987, 
1989b; Lake, 1992; Choay, 1988; Moore-Milroy, 1991; Zukin, 1982, 1991). 

Tanmateix, les dues línies de postmodernització van restar quasi al marge del debat 
subsegüent. El veritable impacte de la geografia amb el postmodernisme no el va pro- 
vocar tant cap controvkrsia prbpiament postmoderna com la resolució contextualista 
al debat de la iniciativa humana i les estructures socials (Gregory & Urry, 1985). Al 
llarg de tots els anys vuitanta, la discussió del postmodernisme en geografia va quedar 
quasi confinada al debat de l'espacialitat social. 

La geografització de la teoria social i la dimensió social de la geografia 

Del prolix debat entre estructuralisme i fenomenologia n'havia sorgit una certa con- 
vergbncia (Albet, 1988; Cosgrove, 1983,1989~; Mackenzie, 1989b; Sayer, 1989), que 
semblava que hagués de cristal.litzar en alguna nova síntesi integradora, com ara la 
teoria de l'estructuració. Aquesta darrera copsava la producció i reproducció de les 
estructures socials com l'entorn i el resultat alhora que la iniciativa humana en con- 
textos específics (Giddens, 1984, 1985; Gregory, 1989b). 

La teoria de l'estructuració va atorgar especial transcendbncia i centralitat al con- 
text espai-temps de les relacions socials -i de la interacció entre iniciativa humana 
i estructura social- i, sobretot, a la incidbncia de les relacions espacials en la cons- 
titució de les relacions socials (Gregory, 1981; Gregory & Urry, 1985; Mela, 1990). 
Aixb va desvetllar l'interbs dels tebrics socials per la dialbctica sbcio-espacial i per 
la regió com l'escenari de l'acció i la formació de cultures (Gregory, 1978, 1981; 
Gregory & Urry, 1985; Paasi, 1986, 1991; Pred, 1984; Thrift, 1983), la qual cosa va 
facilitar una nova revalorització dels estudis locals i regionals (Cooke, 1990; Gre- 
gory, 1989a; Thrift, 1983). 

Els gebgrafs, assabentats de la nova centralitat de l'espai en pensament social, van 
obrir un doble debat sobre l'espacialització de la teoria social i la dimensió social de 
la geografia (Cooke, 1990; Glick, 1987; Gregory, 1978, 1981, 1989b; Gregory & 
Urry, 1985; Massey & Allen, 1984; Pred, 1985; Soja, 1980, 1985a, 1985b; 
Thrift, 1983). De la m i  de l'estructuracionisme i de la sociologia neomarxista 
(Gregory, 1989a, 1989b; Soja 1989b), es van introduir les idees de la dialbctica sbcio- 
espacial i l'espacialitat social en la geografia anglo-saxona. Aixb va impel.lir una 
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concepció de l'espai com a producte i condicionant al mateix temps de les relacions 
socials, i de la regió com a context de la formació de societats i cultures. 

La desaparició de la societat en la geografia anglo-americana 

Convé remarcar que el debat de la dialkctica sbcio-espacial va sorgir en dos llocs, 
l'especificitat sbcio-espacial dels quals creava un entorn idoni per a l'aparició 
d'aquestes formes de pensament; la connexió Gregory-Giddens a Cambridge -un 
extrem dels contrastos de la reestructuració brithnica- i les L.A. Schools d'UCLA i 
Society & Space (Pratt & Gregory, 1992) -al paradigma de megalbpoli postrnoder- 
na-. Des d'aquests nuclis es van reconstruir unes arrels prbpies: la sociologia neo- 
marxista francesa (Castells, 1972, 1983; Lefebvre, 1974), l'economia política (Har- 
vey, 1982; Massey, 1984; Smith, 1984), la incorporació de la cronogeografia 
(Hagerstrand, 1976, 1978, 1984; Pred, 1981, 1984) al contextualisme i a la teoria de 
l'estructuració (Giddens, 1984, 1985), o l'etnografia (Geertz, 1973). 

Perb l'origen del debat de la dialkctica sbcio-espacial en la geografia anglo-ame- 
ricana podria també cercar-se en la ruptura d'un doble aillament histbric i geogrhfic: 
respecte al conjunt de les cikncies socials i respecte a les tradicions de pensament no- 
anglbfones. Aquest ai'llament havia dut a assumir unes dicotomies conceptuals que no 
arrelaren a 1'Europa continental: per exemple, entre lloc i espai, entre espai i societat, 
entre les esferes econbmica i social, i potser, idhuc, entre recerca tebrica i empírica. 

Aquestes dissociacions havien partit de l'aillacionisme defensiu del regionalisme 
anglo-americi3 -després dels excessos del determinisme ambiental- fonamentat en 
la independbncia entre societat i espai (Hartshorne, 1939) i que tingué la miixima ex- 
pressió en la cikncia espacial tebrico-quantitativa. Després d'aquest parkntesi el pen- 
sament social no es reintroduí en la geografia anglo-saxona fins a la concepció de l'es- 
pai com a producte social, prbpia del determinisme econbmic de la geografia radical 
(Massey, 1984; Soja, 1989a). 

Redescobriment i vigbcia de la tradició de la geografia cultural 

En els orígens de la desaparició de les relacions societat-entorn en la geografia an- 
glo-americana, tampoc s'ha de menysprear la pkrdua de pes específic de les tradicions 
de les geografies cultural (Glacken, 1967; Kenzer, 1987; Leighly, 1963; Price & Le- 
wis, 1993; Sauer, 1925, 1941,1956; Thomas, 1956) i histbrico-humanística (Jackson, 
1959; Lowenthal, 1961; Wright, 1947). Aquestes han mantingut amb discreció una 
sorprenent vigkncia, continu'itat i dinamisme (The Itinerant Geographer, Parsons & 
Vonnegut, 1983) dissimulats per l'atenció obsessiva a la cresta de la darrera onada i 
per les relacions de poder dins del món acadkmic. 
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No sorprbn, doncs, que el redescobriment de la dialbctica sbcio-espacial coincidis 
amb un renovat interbs per la geografia cultural i 17Escola de Berkeley (Cosgro- 
ve, 1989; Gómez-Mendoza, 1990; Gregory, 1989a). En efecte, en contrast amb la 
prictica dominant en la geografia anglo-saxona, la geografia cultural s'havia distingit 
per tenir com a objecte d'estudi l'anhlisi de les relacions entre les societats i els seus 
entorns, amb una perspectiva historicista, mitjan~ant 1'6s de la cultura com a instru- 
ment analític, i amb especial atenció a la intervenció de la societat humana en la trans- 
formació del territori (Kenzer, 1987; Leighly, 1963; Price & Lewis, 1993; Sauer, 1925, 
1941, 1956; Thomas, 1956). 

Un eix cultural Mediterrhnia-Califbrnia 

En bona part, aquest contrast rara en els seus deutes conceptuals i metodolbgics 
amb les tradicions alemanyes de la Kulturgeographie i el Landschaft, per6 també amb 
la regional vidaliana (Sauer, 1924, 1925). A més, també cal remarcar els seus estrets 
vincles amb les cibncies socials -sobretot antropologia- i la seva preocupació per 
les qüestions del llenguatge i la representació. 

Tampoc hauria d'estranyar que coincidis amb un redescobriment de l'epistemolo- 
gia de la tradició regional francesa (Buttimer, 1971; Berdoulay, 1981, 1988a; Jonas, 
1988; Gómez-Mendoza, 1990). En efecte, aquesta havia estat a to amb el pensament 
social del seu context. De fet, l'enfocament possibilista vidalia havia resolt, de manera 
forqa efectiva -si més no en els seus ongens-, el condicionament contextual de la 
iniciativa humana en llocs singulars (Vidal de la Blache, 1903, 1922). Encara més, 
conceptes com civilisation, genre de vie, pays o paysage havien representat la con- 
tingkncia i dialbctica histbrica entre territori, cultura i interacció social. 

Si, partint d'una tradició vidaliana, s'hagués afegit unes dosis de sociologia neo- 
marxista (Castells, 1972, 1983; Lefebvre, 1974) i d'antiracionalisme postestructura- 
lista (Foucault, 1966,1969,1975), potser s'hagués descobert una vacuna mediterrhia 
contra la particular febre postmodernista anglo-americana en geografia. Potser en 
aquests substrats ha prevalgut l'escis impacte de la dialbctica sbcio-espacial i el post- 
modernisme a 1'Europa continental? (Cahiers de Géographie du Québec, 1988; Es- 
paces Temps, 1989). 

Una geografia sense territoris ni paisatges 

No deixa de ser simptom&tic que, fins fa ben poc, la geografia anglo-americana 
hagi marginat les idees de territori --espai d'identificació sbcio-cultural, resultat i 
condicionant al mateix temps que la interacció social- i de paisatge -objecte i imat- 
ge al mateix temps que la dialbctica histbrica entre societat i entorn- (Cosgrove, 



1983, 1985, 1989a; Sack, 1983). Tots dos conceptes, expressió de la dialbctica sbcio- 
espacial, deriven en darrera insthcia de la tradició de 1'Erdkunde (Dematteis, 1985; 
Farinelli, 1989), de la qual la geografia anglo-saxona ha estat orfe. 

La idea d'Erdkunde d e f i n i d a  per Humboldt com teoria crítica de la Terra, desen- 
volupada per Ritter i represa per Ratzel- oposava el coneixement discursiu i apro- 
fundit de les relacions territorials davant les descripcions cartografiques i superficials 
de l'espai. Aixb va comportar l'abolició del llenguatge cartogrhfic per les seves limi- 
tacions a la representació de la profunditat (Farinelli, 1989). 

Aquesta dimensió explicativa i relacional de l'Erdkunde, va introduir una practica 
fenomenolbgica. En efecte, el coneixement geogrhfic contenia una tensió entre sub- 
jecte i objecte -1'objecte com a reflex del subjecte-. D'aquí sorgí el problema del 
coneixement com a mediació entre la visió subjectiva del món i la cibncia. En aquest 
mateix sentit, Humboldt introduí el concepte de Landschaft, expressió alhora de l'ob- 
jecte i la seva imatge (Farinelli, 1989). 

Perb el positivisme fou la fi de la geografia crítica. Suposh el retorn al mapa com 
a representació objectiva de la realitat i l'abandonament del discurs tebric i de la teoria 
del coneixement. 

RAPTE, PERVERSIO I MORT DEL POSTMODERNISME EN 
GEOGRAFIA 

Enmig de la confusió regnant a la geografia dels anys vuitanta, les reflexions sobre 
la dialkctica sbcio-espacial es van apropiar de la cridanera i comercial etiqueta post- 
moderna (Dear, 1988; Gregory, 1989a 1989b; Soja, 1987, 1989a). Aquest malentbs 
va impedir tota possible postmodernització de la geografia en el sentit d'una relati- 
vització de la formació del coneixement. L'enlluernament amb les implicacions 
immediates del contextualisme espacial derivat de 17estructuracionisme va situar en se- 
gon terme els debats del subjecte, l'antiessencialisme, el pluralisme i la representació. 

O bé no es va saber copsar el sentit relativista del postmodernisme, o bé es va apro- 
fitar l'avinentesa del reclam de l'eslbgan per evitar l'autbntica relativització del 
pensament geogrhfic. 

La suposada postmodernitat de la dialhctica sbcio-espacial 

La qüestió de l'espacialitat social va estar vinculada al postmodernisme només en 
la mesura en qub tots dos van respondre a unes mateixes transformacions sbcio-econb- 
miques del capitalisme tard$ que desvetllaren un imperatiu contextual o sbcio-espacial 
latent. Perb la dialbctica sbcio-espacial no era cap expressió prbpiament i menys ex- 
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clusivament postmoderna. De fet, els antecedents addu'its van mostrar que els orígens 
de l'especialització de la teoria social rdien en reconstruccions modernistes de la ra- 
cionalitat. Altrament, l'espacialització de la teoria social no es va produir a resultes del 
postmodernisme, sinó que havia estat també reivindicada des de i per a projectes mo- 
dernistes. De fet, es fan tan necesshria i imprescindible en els uns com en els altres. 

Perb en cap cas hauria d'haver estat l'expressió dominant del postmodernisme en 
geografia. Sobretot perqub el batec relativista amb qub el postmodernisme ha sotmbs 
a la formació del coneixement no s'ha limitat al contextualisme. Aquest no ha estat 
més que un efecte diferit del reconeixement de la pluralitat i autenticitat de raons alie- 
nes i dels problemes comunicatius i de representació. 

La domesticació del relativisme en geografia 

Els gebgrafs que van escriure sobre postmodernisme es van fixar més en les im- 
plicacions immediates en la recerca que en els reptes crítics de relativització del co- 
neixement (Doel & Matless, 1992). Tot i així, flexibilitzaren els enfocaments moder- 
nistes amb una certa dosi de contextualisme o, si més no, de localisme. 

Ara bé, van silenciar-ne els aspectes més compromesos o perillosos: la relativitza- 
ció de la formació dels discursos, les implicacions polítiques de la pluralitat de raons 
alienes i els problemes de representació. Així van incórrer en dues estratbgies de do- 
mesticació: l'exclusió i l'assimilació (Strohmayer & Hannah, 1992). 

L'estratbgia d'exclusió va presentar una imatge insubstancial del postmodernisme 
que va menar al rebuig facil, en base tant al supbsit que no era possible l'acció política 
sense teoria, com a la ignorhncia volguda dels seus aspectes més amena~adors (Al- 
bertsen, 1988; Graham, 1988; Harvey, 1989; Lovering, 1989; Thrift, 1991). 

Per contra, l'estratbgia de l'assimilació va reconbixer les implicacions del relativis- 
me, perd va reconstruir una teoria social racionalista. En uns casos va assimilar el 
postmodernisme dins de discursos neomarxistes, com ara substituint el materialisme 
histbric per un de geogrhfic (Soja, 1989a). En d'altres, la visió lingüística del món va 
degenerar en pura experimentació estilística (Olsson, 1987, 1988, 1991; Pred, 1988; 
Reichert, 1988). En els millors dels casos, van incorporar una dosi limitada de rela- 
tivisme, fonamentada en un contextualisme local, per6 que en el seu fons ignorava el 
relativisme (Dear, 1988; Cooke, 1990; Gregory, 1987, 1989a). 

L'aggiornamento suposadament postmodern de l'economia política 
neomarxista 

Molt especialment, el rapte de l'eslbgan postmodern per l'economia política va su- 
blimar la confusió de dos projectes incompatibles: el postmodernisme relativitzador 



i l'aggiornamento espacialitzador de l'economia política, sota una etiqueta postmo- 
dema cridanera i comercial. Perb, encara més, va evitar els perills relativistes d'un ve- 
ritable reconeixement dels problemes de representació i de la pluralitat de condicions 
i raons alienes (Dear, 1990, 1991; Doel & Matless, 1992; Relph, 1991). 

Les reconstruccions neomodemistes de més anomenada en geograña després del xoc 
postmodem (Harvey, 1989a; Soja, 1989a) van diagnosticar la crisi de representació com 
l'obsolescbncia de les teories disponibles per interpretar la reestructuració en l'espacia- 
litat social del capitalisme tardh. Van coincidir també a assimilar tres reptes del post- 
modernisme en un aggiomamento de la perspectiva de l'economia política neomarxista 
(Dear, 1990, 1991 ; Peet & Thrift, 1989; Horvath, 1992; Smith, 1990): la reinserció de 
l'espai en teoria social, l'actualització i flexibilització del materialisme histbric, i la seva 
autolimitació a la interpretació del món empíric més que a la generalització. 

Exclusions i assimilacions del postmodernisme des de l'economia política 

Harvey (1987, 1989a 1990, 1992) va efectuar una contribució important a la re- 
construcció neomodernista del marxisme, tot combinant la seva tesi sobre la geografia 
de l'acumulació (Harvey 1982, 1985a) amb una lectura del postmodernisme com la 
lbgica cultural del capitalisme tardh (Jameson, 1984, 1991). Així va establir conne- 
xions innovadores entre cultura, pensament i economia, articulades per la constitució 
espacial de la vida social. Harvey (1989a, 1990, 1992) va tractar de superar el rela- 
tivisme, reconstruint una raó il.lustrada emancipatbria segons la teoria de l'acció co- 
municativa de Habermas. 

Tanmateix, Harvey va afrontar la qüestió postmoderna amb una actitud obertament 
exclusionista: lectura parcial, negació fhcil i desqualificació política. La valoració dels 
reptes postmodernistes va limitar-se a una declaració puntual de bones intencions, so- 
bretot pel que feia referbncia al pluralisme i l'alteritat, i al seu potencial crític i polític. 

Per contra, Soja (1987,1989a) va tractar d'assimilar el postmodernisme dins el discurs 
de l'economia política. A l'efecte, va escriure una histbria de la dialbctica sbcio-espacial 
entesa com l'aproximació entre geografia i marxisme. Aquesta suposada postmodemit- 
zació es va limitar, prhcticament, a corregir-ne el biaix historicista, tot reintroduint-hi i'es- 
pacialitat de les relacions sbcio-econbmiques. Ara bé, la seva reformulació tebrica va li- 
mitar-se a una flexibilització ndif del materialisme histbric. Un assaig d'eradicar-ne el 
reduccionisme totalitzador, incorporant-hi una petita dosi de pluralisme nayf. 

Dones decebudes i postmodernistes descontents 

Les crítiques més sonades a aquestes suposades postmodernitzacions de l'econo- 
mia política van provenir de les feministes (Bondi, 1990b; Bondi & Domosh, 1992; 
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Deutsche, 1991; Massey, 1991a; McDowell, 1992), de cercles més o menys prbxims 
al postestructuralisme (Cuny, 1991b; Dear, 1990, 1991; Folch-Serra, 1993; Relph, 
1991; Strohmayer & Hannah, 1992; Thrift, 1990,1991,1993) i dels estudis del Tercer 
Món (Folch-Serra, 1989; Sidaway, 1990; Slater, 1992). Les unes i les altres van des- 
vetllar les estratbgies exclusionistes i assimilacionistes d'aquestes reconstruccions. 
Especialment en la mesura en quk eludien la deconstrucció de les estratkgies d'exclu- 
si6 dels propis discursos, s'implicaven amb un únic enfocament sense contrastar-10 
als oposats i feien una lectura esbiaixada del postmodernisme segons els propis inte- 
ressos. 

Harvey, sobretot, va ser fortament acusat de doble moral per les seves crítiques 
(Dear, 1991; Deutsche, 1991; Folch-Serra, 1993; Massey, 1991a). Sobretot perquk el 
seu discurs racionalista combinava declaracions puntuals d'elogi formal al potencial 
crític del postmodernisme amb una estricta negació de fons de tota rellevhcia política 
i de tot potencial emancipatori a la pluralitat de veus radicals alternatives dels nous 
moviments i minories socials (feminismes, ecologismes, nacionalismes, etc., etc.) en 
favor d'un discurs monolític de classe. Nogensmenys, molts dels crítics reprodu'iren 
una domesticació exclusionista en identificar errbniament la geografia postmodernista 
amb les seves reconstruccions neomarxistes. 

Altres crítiques es van referir al fet que moltes reconstruccions pretesament post- 
modernistes es limitaven a deixar passar un cert contextualisme, malentks en forma 
de localisme (Cooke, 1990; Soja, 1989a). Aixb va portar a un cert confusionisme en- 
tre els debats de la dialbctica sbcio-espacial i el postmodernisme. 

Dels eclecticismes esc&ptics a la renúncia al relativisme 

Afirmacions més crítiques del valor del postmodernisme van provenir del neomar- 
xisme antiessencialista (Graham, 1988, 1990, 1992). Així, es van proposar decons- 
truir i relativitzar tant el discurs neomarxista com el postmodernista, i alhora que es 
defensava la importhcia de l'anhlisi marxista es reconeixia el valor d'altres interpre- 
tacions del món. També es produiren alguns assajos de transcodificació d'enfoca- 
ments humanístics, estructuralistes i postestructuralistes al desenvolupament regional 
(Folch-Serra, 1989, 1990a, 1990b, 1993). 

D'entre les lectures més atentes a les implicacions relativistes del postmodernisme, 
caldria remarcar-ne les aportacions de Dear (1986, 1988, 1990, 1991) i Gregory 
(1987, 1989a, 1989b, 1991,1992). Aquests, no només van importar el contextualisme 
de la constitució de les relacions socials dominants en cikncies socials, sinó, encara 
més, els valors de diferkncia i singularitat. 

Aixi, Gregory (1987, 1989a, 1989b, 1991) va escriure una histbria de la socialit- 
zació de la geografia humana i una cartografia de la idea d'espacialitat en teoria so- 



cial. La seva perspectiva pluralista --en contrast amb la de Soja (1989a)-, va mos- 
trar les febleses i possibilitats estratkgiques dels pensaments social i geogrhfic. 

Tanmateix, Gregory va adoptar una postura ambivalent. No només partia del rebuig 
als sistemes de pensament complets i globals, sinó que suggeria un eclecticisme esckp- 
tic amb elements de sistemes diversos i respectuós amb les seves diferkncies. Perb, a 
la prhctica, va assimilar aquest eclecticisme tant a reconstruccions modernistes de 
grans teories --com les de l'estructuració o de l'acció comunicativa-, com a la re- 
formulació d'una nova geografia regional tebricament informada, per copsar la 
complexitat del món real davant la simplicitat abstracta i la coherkncia deductiva. 

Per contra, Dear (1988) va advocar per una postmodernització de la geografia que 
negava la racionalitat dels discursos i atacava els fonaments epistemolbgics del mo- 
dernisme i les justificacions finals del coneixement humh. Alhora insistia en la im- 
prescindibilitat de l'espacialització de la teoria social o estructuració espai-temps dels 
processos socials. 

Perb, malgrat la seva insistkncia en la idea de tensió creativa entre teories dispo- 
nibles, també Dear va admetre la necessitat de limitar el relativisme. Aixi, va acceptar 
la priorització de discursos per reconstruir una racionalitat hermenkutica que evités 
l'eclecticisme del tot s'hi val. ~ d h u c  va proposar una nova veritat ontolbgica de facto 
en la diversitat geogrhfica i variació d'hrees (Smith, 1990). 

NOVA GEOGRAFIA REGIONAL I GEOGRAFIA FEMINISTA: 
POSTMODERNISMES A LA PRACTICA? 

En qualsevol cas, el debat postmodernista en geografia es va limitar a enfronta- 
ments tebrics, academicistes i elitistes. Van sovintejar les afirmacions normatives so- 
bre com calia reconstruir la geografia, desvinculades de la seva practica. Molts autors 
van assumir uns principis epistemolbgics sense ni plantejar-se'n l'aplicació. Aixb, 
precisament, quan tant la prhctica del dihleg i la tensió creativa entre teories compe- 
titives, com l'articulació d'un pluralisme que evités el reduccionisme i l'essencialisme 
no eren, ni de bon tros, tan fhcils de resoldre com de plantejar (Gregory, 1989b). Els 
uns pels altres, va quedar per veure com hagués pogut ser una geografia genulnament 
postmodernista duta a la prhctica. 

A manca d'aplicacions prbpiament postmodernistes hom va voler buscar-ne exem- 
ples en altres camps. Aixi, es va insistir en la condició postmoderna de la nova geo- 
grafia regional i dels locality studies (Cooke, 1990; Soja, 1989a), i hdhuc en la d'al- 
gunes recerques de geografia feminista (Probyn, 1990); d'una banda per les seves 
combinacions de pluralisme, deconstrucció i contextualisme i de l'altra per la confu- 
sió d'aquest debat amb el de la dialbctica sbcio-espacial. 
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Malgrat les coincidbncies, les possibilitats de combinació d'aquests estudis empí- 
rics amb les discussions tebriques del relativisme no han estat explorades amb la su- 
ficient seriositat fins ben entrats els anys noranta (Pratt, 1993; Thrift, 1991, 1993). 

Una nova geografia regional de la reestructuració postfordista 

La fragmentació, efimeralitat i destrucció creativa del capitalisme tarda han tingut 
una expressió en geografia en el renovat interbs per la diversitat i singularitat dels 
llocs i regions en un món complex i plural (Berdoulay, 1989; Gregory, 1989a; GÓ- 
mez-Mendoza, 1990; Wolch & Dear, 1989). 

En efecte, per contra del postmodernisme, la nova geografia regional i els locality 
studies no han estat un resultat deductiu d'un debat acadbmic. Ben al contrari, van sor- 
gir com una resposta pragmhtica i inductiva davant l'obsolescbncia de les velles te- 
ories per tal d'analitzar els processos de desenvolupament regional desigual i, molt 
particularment, la diversitat d'efectes locals -socials, polítics i econbmics- de la 
reestructuració sbcio-espacial del postfordisme (Thrift, 1991; Massey, 1991b). La re- 
llevhcia sbcio-política fora del context acadbmic ha estat evident (Massey, 1991b). 

Aquestes línies empíriques de recerca sobre desenvolupament regional van posar 
en contacte el pbsit tebric de l'economia política en geografia -acumulació capita- 
lista (Harvey, 1982), divisions espacials de treball (Massey, 1984) i desenvolupament 
regional desigual (Smith, 1984)- amb el debat de la dialbctica sbcio-espacial i l'es- 
pacialització de la teoria social (Gregory, 1989a; Gregory & Urry, 198.5; Soja, 1989a; 
Thrift, 1983). 

El fet diferencial de la nova geografia regional (Gilbert, 1988; Gómez-Mendoza, 
1990; Nogué, 1989; Pudup, 1988; Thrift, 1983, 1990, 1991) i dels locality studies 
(Cooke, 1989, 1990; Lovering, 1989; Massey, 1990,1991b) respecte als enfocaments 
convencionals ha estat que no s'han proposat només descriure la complexitat i sin- 
gularitat de les interrelacions socials que es donen en un lloc concret, sinó també ex- 
plicar els processos dialbctics de formació de l'especificitat regional i de diferenciació 
territorial. 

Estudis de localitat, estudis de globalitat: els processos de formació regional 

Aquest propbsit va implicar cercar una reciprocitat entre allb local i allb global. A 
part de la d inh ica  interna dels llocs, calia analitzar tant l'impacte dels processos sb- 
cio-econbmics generals -operant a múltiples escales- sobre l'especificitat dels 
llocs, com la posició d'aquests llocs en les estructures més amplies d'interdependbn- 
cies -dins les quals es produi'en, reprodu'ien i transformaven-. A més, calia consi- 
derar com la prbpia especificitat local incidia en les transformacions dels processos 



generals i les estructures d'interdependbncies (Massey, 1984, 1990; Massey & Me- 
egan, 1989; Thrift, 1983; Wolch & Dear, 1989). 

Aquest procés simultani de formació de l'especificitat i de diferenciació territorial 
interdependent, s'ha entbs com un procés histbric dialbctic, on cada nova ronda de 
processos i estructures s'amotlla i articula amb les condicions locals prbvies, operant- 
hi amb distintes formes i efectes (Massey & Meegan, 1989; Massey, 1984, 1990). 

Una altra via de reconstrucció d'una nova geografia regional, basada en la teoria 
de l'estructuració, ha remarcat també l'estudi dels llocs com escenari o context de la 
interacció social --o de la tensió entre estructures socials i iniciativa humana- (Dear, 
1988; Gregory, 1989a; Thrift, 1983, 1990, 199 1, 1993). Així, les regions serien cre- 
ades i reprodui'des com a part de la transformació temtorial de la societat i de la con- 
textualització dels individus en aquest procés. En aquest camí s'ha trobat la geografia 
del subjecte-context que ha tractat d'interpretar el subjecte humh i la seva acció com 
a modulacions contextuals de discursos (Thrift, 1991). 

Tot plegat recondui't a una reinterpretació de la regió com un procés histbricament 
contingent i en formació constant (Pred, 1984). La seva institucionalització compren- 
dria, així també, una identitat i simbologia cultural específiques -reconegudes en 
distintes esferes de l'acció social- i una conscibncia local sorgida del sentit de lloc 
(Paasi, 1986, 1991). 

Nova geografia regional: un camp de tensió metodolbgica 

L'atenció, tant per les formes culturals i les formacions socials, com per l'establi- 
ment de connexions entre localitat i globalitat, va anar suscitant una convergbncia 
d'interessos de recerca entre enfocaments oposats --estructuralistes, fenomenolbgics 
i hdhuc feministes- (Mackenzie, 1989a; Nogué, 1989) al voltant del procés de for- 
mació de les regions, enteses aquestes com a context condicionant i resultat alhora de 
la interacció entre estructures sbcio-econbmiques i iniciativa humana. 

Les proclames tebriques han insistit a proposar estudis regionals empírics informats 
per combinacions flexibles de tota la bateria de teories disponibles segons el context 
d'aplicació (Cooke, 1989; Gilbert, 1988; Gregory, 1989a; Massey, 1984, 1990, 
1991b; Pudup, 1988; Thrift, 1990, 1991). Perb la prhctica ha anat palesant que la seva 
aplicació ha estat més tebrica que real: no s'ha assolit un veritable pluralisme meto- 
dolbgic, ni un grau suficient de deconstrucció. ~ d h u c  el contextualisme inherent a 
l'acció social ha anat degenerant en simple localisme (Massey, 1991; Thrift, 1990, 
1991, 1993; Warde, 1989; Whatmore, 1990). 

Ben aviat es va anar produint una nova divergbncia entre els que consideraven el 
localisme una condició estructural o un interbs contextual. Els primers van desenvo- 
lupar una equació reduccionista del tipus localitat-diferbncia-postmodernisme (Coo- 



ke, 1990), derivant en un mal entbs postmodernisme localista (Thrift, 1991). Els dar- 
rers van argumentar que l'estudi dels llocs sorgia d'una necessitat prhctica de com- 
prendre unes transformacions sbcio-espacials especifiques i que altres contextos 
comportarien distints interessos de recerca (Massey, 1991b). 

Coherhncia metodolbgica versus zapping conceptual 

Convé remarcar dos elements significatius del debat de la nova geografia regional. 
D'una banda, la negació de l'oposició entre abstracció tebrica de processos generals 
i descripció empírica d'especificitats locals (Massey, 1990), cercant difiícils equilibris 
entre les perspectives nomotbtica i idiogrhfica. D'una altra, la confusió entre les con- 
traposicions local-general i concret-abstracte. L'estudi dels llocs no exigeix necessh- 
riament un mbtode empíric ... tret que s'entengui que les teories no poden copsar el 
fet local (Massey, 1991b). 

En aquest ordre de coses, les intervencions més prudents han remarcat que la com- 
plexitat de la interacció social no pot reduir-se ni a les estructures socials ni a la ini- 
ciativa humana. Per tant, l'elecció entre l'una o l'altra és absurda (Urry, 1989), i la 
seva coordinació sembla impossible -restant només l'opció del zapping per mostrar- 
ne les tensions a través de l'alternan~a- (Jameson, 1991). Estructura i iniciativa no 
són cap model de res, sinó només un punt de partenqa per copsar alhora la realitat con- 
creta i la seva relació amb un context més ampli. 

En definitiva, la prbpia pluralitat de substrats de la nova geografia regional ha im- 
pedit la definició d'un cos conceptual i metodolbgic definit, propi i coherent. Perb el 
fet d'haver-se limitat a ser un camp comú d'interessos de recerca compartits per al 
dihleg creatiu entre concepcions oposades en la interpretació de les relacions societat- 
tenitori, ha estat allb que li ha conferit un caricter pluralista o hdhuc postmodern. 

En efecte, més enllh d'un contextualisme confós amb localisme, les aportacions 
més genu'inament postmodernes de la nova geografia regional han de raure en l'es- 
tabliment d'un diileg plural i deconstructiu entorn dels conceptes de regió i context, 
tot defugint els dogmatismes filosbfics (Thrift, 1990, 1991, 1993). 

Perb sembla que el debat s'ha anat resolent a favor d'un estructllrdis~e reduccio- 
nista: els subjectes són relegats a segon terme i, en el més postmodern dels casos, un 
determinisme cultural substitueix l'econbmic (Thrift, 1990, 1991). 

Feminismes i postmodernismes en geografia: coalicions? 

L'anhlisi de la coincidbncia d'interessos entre feminismes i postmodernismes va 
generar un optimisme previngut. Els punts de contacte eren significatius, no només 
pel carhcter compartit de molts conceptes, sinó també per la complementarietat entre 



els interessos tebrics dels postmodernismes i la practica feminista d'un antiessencia- 
lisme i pluralisme crítics (Bondi, 1990b; Fraser & Nicholson, 1990; Nicholson, 1990; 
Probyn, 1990). 

La geografia del gbnere va aportar un bagatge postmodern de facto a la cons- 
titució d'un discurs sbcio-espacial més integrador (Pratt, 1993), de tant de valor 
o més que molts debats tebrics. Pels estrets lligams amb la teoria social, els fe- 
minismes van transferir, assumir i aplicar els debats postmoderns de manera més 
immediata. 

Les aportacions dels feminismes han estat fonamentals en la incorporació dels rep- 
tes de la condició postmoderna en geografia. Han estat una de les claus de l'aplicació 
del debat de la dialbctica sbcio-espacial. Especialment, mitjanqant analisis empíri- 
ques del condicionament contextual-local de la interacció entre estructures socials 
i iniciativa humana, informades per combinacions flexibles d'enfocaments estruc- 
turalistes i fenomenolbgics -i feministes-. Com també ho han estat en la conscien- 
ciació dels problemes de representació -deconstrucció de categories d'anilisi- i 
el reconeixement de la diversitat de condicions alienes (Bondi, 1990a, 1990b; 
Bowlby i altres, 1989; Mackenzie, 1989a, 1989b; Marston, 1990; McDowell, 1989, 
1991; McDowell & Massey, 1984; Pratt & Hanson, 1988; Rose, 1989; Rose, 1990). 

... o confrontacions? 

Per6 en geografia, la mútua ignorancia inicial va anar derivant en confrontació pel 
rebuig dels feminismes a qualsevol coalició amb el postmodernisme -potser pel pe- 
rill de perdre la prbpia identitat i imprescindibilitat dins un altre gran consens (Har- 
vey, 1989a; Jameson, 1991)-. Així, van interpretar el postmodernisme com un nou 
intent d'absorció per part d'un projecte d'homes blancs anglos de classe i edat mit- 
jana. 

En efecte, les versions comercials del postmodernisme no havien incorporat el plu- 
ralisme i l'alteritat d'arrel, sinó com un simple afegitó publicitari. De la mateixa ma- 
nera, havien ignorat les aportacions feministes pel que feia al valor de les relacions de 
gbnere en la interacció social (Bondi, 1990a, 1990b, 1992; Bondi & Domosh, 1992; 
Christopherson, 1989; Deutsche, 1991; Folch-Serra, 1993; Massey, 1991a; MC Do- 
well, 1990, 1992). 

Tanmateix, aquest rebuig ha reprodu'it una estratbgia exclusionista: lectura parcial, 
negació faci1 i desqualificació política. De fet, les feministes han atacat el fons dels 
reptes del postmodernisme relativista només molt ocasionalment -i sovint en part 
els han compartit-. Si que, en canvi, han tractat de desmarcar-se de les versions co- 
mercials i, sobretot, de la seva assimilació en reformulacions del discurs modernista 
que s'havien apropiat incorrectament de l'etiqueta. 



Els reiterats mals usos -o malinterpretacions- de l'etiqueta o eslbgan i, particu- 
larment, la seva paradoxal -i postmoderna- comercialització, han acabat per des- 
prestigiar i buidar de contingut un terme amb un potencial crític extraordinari. Una 
vegada més, la forma ha esvalt el fons. 

I Degeneració, desencís i adjuració dels postmodernistes 

Les actituds exclusionistes han menat a desqualificacions exorbitades enlloc de de- 
bats i tensions creatives. Les actituds assimiladores, que han tractat d'apropiar-se del 
terme postmodern per a reconstruccions de la racionalitat -sobretot neomarxista-, 
han confós el paisatge intel.lectual en emprar conceptes de forma antibtica amb el seu 
sentit. Perb, sobretot, han impedit l'autbntica penetració del relativisme. Potser perqui: 
molts pretesos postmodernistes no han pait el fons de la relativització postestructu- 
ralista del coneixement (Strohmayer & Hannah, 1992). 

La persistbncia d'aquestes confusions -originades moltes en la combinació con- 
juntural del postmodernisme amb la dialbctica sbcio-espacial- ha configurat l'agen- 
da d'una suposada geografia postmoderna -de fet l'aggiornamento neomarxista-: 
espacialitat de la interacció social, especificitat dels llocs, omnipresbncia del mode de 
producció, i petites dosis de cultura i simbolisme del paisatge.. . amb un silenci ab- 
solut per les qüestions ambientals (Relph, 1991; Peet & Thrift, 1989). 

Les crítiques a aquests falsos postmodernismes han acabat de desprestigiar i desa- 
creditar, tant entre apologistes com entre enemics, l'etiqueta epistemolbgica que ha 
aixecat més passions, ha provocat més conflictes de competbncia per la seva propietat 
intel.lectua1 i ha mogut més volum de negoci en molts anys. 

Una consideració prudent del postmodernisme en geografia potser hauria d'haver 
comengat per salvar-10 d'adherents i detractors. El pragmatisme i relativisme que hi 
havia rera seu n'haurien d'haver suggerit la relativització i pragmatització. Potser ha- 
gués calgut declarar obsolets els dualismes entre teoria, prhctica i política. De fet, hd- 
huc l'elecció entre modernisme i postmodernisme és antibtica amb el postmodernisme 
(Gren, 199 1). 

Molts implicats en l'afer postmodern han renunciat al terme +ntre ells Baudri- 
llard i Lyotard- vista la desfiguració del seu fons conceptual fins esdevenir un eslb- 
gan comercial -per a la venda de llibres i d'autors-, ple de continguts antigtics amb 
la seva intenció relativista i antidogmhtica. Alguns s'han refugiat en terminologies 
més autorestringides, perd menys ambicioses i comercials, per tant, allunyades del de- 
bat públic -per exemple, postestructuralisme- (Pratt, 1993; Thrift, 1991, 1993). 



Implicacions i influhncies del postmodernisme en la geografia de l'any 2000 

Exhaurit el debat, ha quedat per veure com hagués pogut ésser una geografia ge- 
nu'inament postmoderna. D'una banda, perqub el postmodernisme estrictarnent de- 
constructiu -negant tota crítica (re)constructiva- ha tingut escassa presbncia (Han- 
nah & Strohmayer, 1991; Strohmayer & Hannah, 1992) i, d'una altra, perqub els 
reptes de la relativització del coneixement no són tan ficils de resoldre com de plan- 
tejar. 

En tot cas, el sol fet de replantejar velles qüestions volgudament ignorades des 
de feia molts anys ja té un valor de per si -malgrat que no n'oferissin respostes- 
i de fet, esth configurant la teoria social i la geografia dels anys noranta. Els reptes 
postmodernistes i relativistes han ofert noves oportunitats i condicionaments, perd 
acceptar-10s no implica seguir-10s fins al darrer extrem (Dear, 1988). 

Mort el postmodernisme, és la transfiguració del seu relativisme antidogmhtic la 
que esta impregnant la geografia de fi de segle. Mort el debat formal, són les impli- 
cacions implícites les que prenen vigbncia i influencien el futur immediat de la geo- 
grafia: l'atenció per les formes de representació, la modulació contextual dels discur- 
sos i l'acció humana, i el pluralisme de raons i condicions alienes. 

PAISATGES CULTURALS DEL DIA DESPRES DELS 
POSTMODERNISMES 

Els excessos del debat sobre les implicacions del contextualisme han deixat pas, 
als anys noranta, a una geografia cultural menys espectacular perb més genu'inament 
postmoderna que ha ignorat, si no rebutjat, una etiqueta desprestigiada. 

A poc a poc, la geografia ha anat caient en una fascinació per la intertextualitat, les 
imatges i les methfores que ha degenerat en una postmoderna crítica literaria (Thrift, 
1991). Un nou determinisme cultural esth substituint l'econbmic, el context esth es- 
devenint un coixí lingüístic buit de contingut.. . i els problemes ambientals semblen 
no tenir res a veure amb la geografia. Tres línies de recerca aplicada podrien il.lustrar 
aquest pbsit postmodern: l'atenció pel llenguatge dels gebgrafs, la crítica a les restric- 
cions dels GIS en la representació de la dialbctica sbcio-espacial i l'anhlisi semibtica 
del simbolisme cultural dels paisatges hipermoderns del capitalisme tardh. 

Llegint entre línies o el lloc dels discursos en geografia 

Després d'un parbntesi en qub va restar al marge del debat del postmodernisme en 
geografia, la recerca lingüística sobre la relativitat de la representació i el llenguatge 
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(Olsson, 1978, 1980, 1982a, 1982b, 1984, 1987, 1988, 1991), i la dimensió discursiva 
de la geografia (Berdoulay, 1982, 1988a; Dematteis, 1985; Farinelli, 1989; 
Tuan, 1978) han iniciat una represa sobtada de la mh dels postulats deconstructivistes 
i postestructuralistes en la filosofia del llenguatge i la teoria de la comunicació. 

L'interbs pel llenguatge geogrhfic s'ha centrat en anillisis textuals i deconstructives, 
tant de les categories d'anhlisi i discursos emprats en la representació de les relacions 
sbcio-espacials, com de la cosificació d'abstraccions -voler fer encaixar el món real 
amb conceptes tebrics apriorístics- (Cuny, 1991b; Doel, 1992; Driver, 1985; Hanna 
& Strohmayer, 1991, 1992; Marston, 1989; Philo, 1992; Pred, 1988, 1990; Reichert, 
1987, 1988, 1992; Scoth & Simpson-Housley, 1990; Shields, 1992; Strohmayer & 
Hannah, 1992). 

S'ha prestat especial atenció també a les implicacions de 1'6s de mathfores i imat- 
ges en la recerca. Aquest és un element clau de tota representació, tant pel que fa a 
la creació de significats com a la seva inserció en relacions de poder i coneixement 
(Barnes & Cuny, 1992; Boshop, 1992; Bonnett, 1992; Cosgrove, 1989b; Driver, 
1992; Duncan & Barnes, 1992; Matless, 1992). 

Perb part d'aquestes recerques han estat criticades pel seu divorci de la practica 
(Thrift, 1991) i per haver-se limitat a una juganera experimentació estilística que re- 
tenia concepcions modernistes de l'autoritat, l'ontologia i el llenguatge (Curry, 
1991b; Hannah & Strohmayer, 1991,1992; Pred,1992). 

GIS, coneixement i poder 

L'anhlisi textual no s'ha limitat al llenguatge escrit, sinó que s'ha estbs a la decons- 
trucció de les relacions de poder a la formació del coneixement i a les qüestions bti- 
ques en els llenguatges cartogrhfics (Harley, 1988, 1989, 1990). 

Per6 la característica més significativa de la geografia d'aquests anys ha estat la co- 
mercialització de la revolució hi-tech dels sistemes d'informació geogrhfica (GIS). 
Sense menysprear la seva validesa indiscutible per a l'anhlisi cartogrhfica multiva- 
riant, els GIS estan essent la gran moda, bxit publicitari i negoci comercial de les 
transnacionals en geografia (Clark, 1992). Les qualitats prodigioses *uasi míti- 
ques- que els suposen els qui només n'han sentit a parlar -amb la garantia depres- 
tigi per a qui els usa- els han convertit en un producte d'adquisició obligatbria --que 
no vol dir necesshriament d'ús racional- per a tota universitat o administració amb 
una mínima autoestima. 

Sorprbn que no hagi estat fins als noranta que s'estiguin encetant interaccions entre 
els dos booms dels vuitanta, GIS i postmodernisme: bé seguint crítiques (Cuny, 
1991a; Harley, 1989, 1990; Smith, 1992; Taylor, 1990; Taylor & Overton, 1991) o 
apologistes de la complementarietat (Clark, 1992; Goodchild, 1991; Openshaw, 



1991). Aquesta interacció es produeix en tres eixos: els seus biaixos de representació, 
els conceptes implícits d'alteritat i interacció social, i el seu ús com a eina de control 
social. 

Aixi, d'acord amb el pensament postestructuralista, s'estan deconstruint les normes 
bhsiques dels llenguatges cartogrhfic i dels GIS (Harley, 1988,1989,1990). Especial- 
ment com els seus biaixos ontolbgics i silencis condicionen i limiten aiib que pot ani- 
bar a ser copsat i representat mitjan~ant seu, per6 també la seva textualitat retbrica i 
les dimensions de poder que hi són implícites (Curry, 1991a; Harley, 1988, 1989, 
1990; Smith, 1992). Els GIS són un producte típicament postmodern, puix tendeixen 
a elidir la dicotomia entre realitat i representació (Harley, 1989; Srnith, 1992), ja que 
substitueixen el món real per realitats globals artificials o virtuals --en el carn' del ci- 
berespai- que no deixen de ser representacions modelitzades (Rheingold, 1992). 

Quina I per als GIS: informació o imaginació? (altrament, mapes o &ica?) 

Nogensmenys, els GIS comparteixen una idea de racionalitat i tecnologia com a 
sinbnims de progrés social, hmpliament rebutjada en teoria social. Així, són criticats 
per fonamentar-se en una epistemologia cientifista de la cartografia, entesa com a for- 
ma objectiva de coneixement -remet al debat de 1'Erdkunde- i per reimplantar una 
versió digital de la cikncia espacial neopositivista. L'autolimitació a la informació ge- 
ogrhfica comporta una renúncia al coneixement, idees i imaginació geogrhfiques, a 
canvi defets suposadament objectius (Clark, 1992; Curry, 1991a; Goodchild, 1991; 
Openshaw, 1991; Taylor, 1990; Taylor & Overton, 1991). 

Aixi mateix, les lbgiques cartogrhfica i quantitativa són insuficients per compren- 
dre la relació objecte-subjecte i la formació del coneixement (Farinelli, 1989). 
L'abskncia histbrica d'una dimensió social en la teoria cartogrhfica ha comportat un 
tractament deficient de la dialkctica sbcio-espacial i una crisi particular de represen- 
tació en els GIS. Aquests tenen pocs recursos per tal d'expressar el sentit del lloc vis- 
cut i les qüestions socials -menys que la cartografia convencional, amb una forma 
de coneixement més democratica i humanística- (Harley, 1989, 1990). El progrés 
tecnolbgic no ha pogut substituir ni expressar els significats i subjectes. 

Per6 la limitació principal dels GIS és el profund distanciament que estableixen en- 
tre l'investigador i l'objecte d'estudi. No només anihilen les raons alienes en un trac- 
tament dels altres com a dades -i no com a persones- sobre un espai cartesih i un 
temps cronolbgic, sinó que també suposen una valoració de l'acció social fonamen- 
tada en criteris racionals --del tipus cost-benefici- que l'investigador mai no adme- 
tria que li apliquessin per a si (Cuny, 1991a; Harley, 1990). Per tot plegat, els GIS 
afavoreixen de nou aquella visió tecnocrhtica de la societat que tant van criticar ra- 
dicals i humanistes. 
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Els GIS són, doncs, la geografia més representativa del moment postmodern, entbs 
com la lbgica cultural del capitalisme tarda. Tot i que es deixés al marge del seu ús 
predominant per al control social -fiscal, militar, etc.-, els GIS estan comportant 
una nova devaluació dels discursos morals i democratics que proposa nous dilemes 
btics i deontolbgics (Curry, 1991a; Harley, 1990; Smith, 1992). 

Nova geografia cultural: la geografia de fi de segle 

Perb potser on més es deixen notar les implicacions del postmodernisme es en la 
renovació de la geografia cultural. Aquesta s'esth rearticulant entorn de la constitució 
cultural i simbblica dels llocs i la seva funció en els processos socials i la reproducció 
dels modes de producció (Cosgrove, 1985, 1989a, 1989b, 1990, 1992; Cosgrove & 
Daniels, 1988; Duncan, 1990; Gregory & Ley, 1988; Jackson, 1989; Price & Lewis, 
1993; Thrift, 1991, 1993; Velikonja, 1989). L'evolució dels continguts de Society & 
Space --que fou fbrum del debat postmodern- i l'aparició d'Ecumene són reflex de 
la quota de mercat que esta adquirint. 

La nova geografia cultural esta aplicant un pluralisme i una diversitat metodolbgica 
inspirada en el postestructuralisme i que evidencia pbsits radicals i humanístics. Alhora 
combina efectivament l'atenció per les representacions i el contextualisme de la inte- 
racció social (Cosgrove, 1983,1989a; Cosgrove & Daniels, 1988; Duncan, 1990; Jack- 
son, 1989; Price & Lewis, 1993; Thrift, 1991, 1993). 

Un dels seus objectes centrals és l'estudi de la identitat cultural i simbblica dels paisat- 
ges i els llocs en el context de la dialbctica dels processos socials, la formació social i la 
reproducció dels modes de producció. Essent els seus camps de recerca preferents la tex- 
tualitat, iconografia i significat dels paisatges culturals i dels llocs, i les seves representa- 
cions sbcio-culturals, i, molt especialment, la funció ideolbgica del paisatge i els llocs en 
els processos socials (Cosgrove, 1985, 1989a; Cosgrove & Daniels, 1988; Watts, 1991). 

El simbolisme ideolbgic dels paisatges hipermoderns del capitalisme tarda 

Així, s'inspira en una transcodificació de nocions de semibtica, teoria literhria i fi- 
losofia del llenguatge, aplicades a l'andisi i interpretació dels paisatges i els llocs com 
a textos. Paisatges i llocs són descodificats i interpretats com sistemes de textos sbcio- 
culturals immersos en contextos. Uns paisatges configurats per símbols, signes i meta- 
fores que expressen la dialbctica dels discursos socials amb l'entorn, i, en darrer 
terme, la identitat sbcio-cultural i simbblica dels llocs (Cosgrove, 1985, 1989a, 1990, 
1992; Cosgrove & Daniels, 1988; Duncan, 1990; Entrikin, 1991; Folch-Serra, 1990a, 
1990b; Kobayashi, 1989; Matlesa, 1992; Paasi, 1986, 1991; Price & Lewis, 1993; 
Starrs forthc.; Thrift, 1991, 1993; Tuan, 1974, 1978, 1989; Tuny, 1974, 1979). 



LES GEOGRAFIES CULTURALS DEL CAPRALISME TARDA 

Hom tant hi pot trobar estudis histbrics de la formació de la modernitat (Cosgro- 
ve & Daniels, 1988; Duncan, 1990; Gregory, 1991, 1992; Harvey, 1979, 1985b; 
Pred, 1991a, 1991b; Relph, 1987; Schein, 1993), com contemporanis de l'omnipre- 
sent experibncia de la hipermodernitat en el capitalisme tarda a través dels seus 
paisatges més arquetípics i fantastics, de la transformació dels llocs en simulacres 
d'altres llocs i, sobretot, de la seva mercantilització: megalbpolis, desindustrialització, 
disneyworlds, grans espectacles efímers de masses -per exemple, jocs olímpics-, 
shopping malls, gentrificació, barris degradats i rehabilitats amb funció d'espectacle 
i consum,place marketing, etc. (Boyle & Hughes, 1991; Cronon, 1991; Davis, 1990, 
1992; Goss, 1993; Harvey, 1987, 1989a; Hewison, 1987; Ley & Olds, 1988; 
Pred, 1991a, 1991b; Pred & Watts, 1992; Soja, 1986; Zukin, 1982, 1991), sense 
oblidar els espais ficticis i les realitats virtuals (Starrs, 1992). 

Alguns d'aquests s'inspiren en l'arqueologia de la modernitat de Walter Benjamin 
(Gregory, 1991, 1992; Harvey, 1989a; Llovet, 1993). D'una banda, descodifiquen els 
símbols, les imatges i les formes del món immediat per desvetllar-ne els orígens rei- 
ficats i mostrar com el fragment més petit de la realitat i l'experibncia reflecteix la glo- 
balitat del món; d'una altra, interpreten la modernitat com el món de la fantasia i la 
il.lusiÓ generades per la dominació de la producció i la circulació de mercaderies. 

DEIXEU QUE INVENTIN ELS ALTRES: SUBALTERNS O CRITICS? 

En un altre ordre de consideracions, el debat postmodernista ha remarcat que la for- 
mació del coneixement i dels discursos esta condicionada per l'especificitat sbcio-cul- 
tural del context espai-temps en qui: es desenvolupen. Geography matters!, també en 
el pensament social. Perb tampoc aquest reconeixement ha estat dut a la practica, com 
es dedueix de la continu'itat de les generalitzacions en teoria social. 

Innovacions, importacions i colonització conceptual 

El relativisme ha desvetllat també els perills de les generalitzacions i de l'aplicació 
deductiva --o no prou reflexiva- de conceptes en contextos impropis o situacions 
distintes a les de conceptualització. Aixb ha desvetllat de nou les critiques al colonia- 
lisme conceptual, a la importació i aplicació d'interpretacions i conceptes fora de lloc, 
i a la cosijkació deductiva d'abstraccions. 

Interpretant llocs concrets amb conceptes abstrets d'altres situacions, no només es 
perd el sentit del concepte, sinó sobretot la comprensió de la prbpia especificitat del 
lloc. Les idees rellevants a les Illes Brithniques o a Nord-ambrica no tenen perqub ser- 
ho també a la Mediterrania nord-occidental. Aixb hauria d'haver indu'it a parar més 
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atenció a la descolonització conceptual i a la diversitat de veus silenciades -per 
exemple, a conceptes desenvolupats en contextos més prbxims. 

El debat de la dialkctica sbcio-espacial n'ha estat il.lustratiu. El redescobriment de 
la profunditat discursiva, de la complexa interacció espai-societat, o dels conceptes 
de territori i paisatge, han estat producte d'una ruptura de barreres de la geografia an- 
glo-americana amb les cikncies socials i amb tradicions de pensament no-anglbfones. 
En canvi, els substrats de 1'Erdkunde i la tradició regional francesa eren rics en idees 
que, com el paisatge o el temtori, representaven la dialkctica entre espai-societat, pro- 
cés-forma i objecte-subjecte. Aquests feien innecessari que 1'Europa continental ha- 
gués de redescobrir la dialkctica sbcio-espacial a través de la geografia anglo-saxona. 
De la mateixa manera, l'antiracionalisme i el postestructuralisme impedien el desco- 
briment del postmodernisme. 

Per una imaginació geogrhfica prbpia i sbcio-políticament rellevant 

En el context del mercat Únic i global del pensament i la recerca, el risc de descon- 
textualització és especialment accentuat en comunitats periferiques, a les quals un en- 
lluernament xenhfil --expressió de Lluch (1988)- les ha avesades a manllevar idees 
de forma potser no prou reflexiva. Evitar aquest risc exigiria una acurada deconstruc- 
ció dels conceptes i les teories foranes importables, un contrast comparatiu i una fle- 
xibilitat mitjanpnt la transcodificació contextual. 

Per6 assumir-10s exigiria la valentia i gosadia de desenvolupar una creativitat i ima- 
ginació geogriifiques prbpies -i exportables- i un sentit crític -avui pendularment 
oblidat-. Per damunt de tot, de plantejar qüestions de recerca sbcio-políticament 
rellevants per a una millor comprensió del propi temtori i societat i que, de retruc, per- 
metessin dissenyar discursos per a la seva transformació en el camí d'una justícia so- 
cial que respectés el pluralisme. Aquests discursos comportarien un cos conceptual 
que copsés l'especificitat del propi lloc i la seva relació amb els processos i les es- 
tructures globals. 

Sentiment d'inferioritat, mediocritat i sentit crític a la geografia ib&rica 

Secundhriament, per als acadkmics aixb podria suposar una aportació a la interpre- 
tació de la diversitat dels processos globals -mitjan~ant la seva modulació contex- 
tual-, que permetria fer sentir veus de comunitats ara silenciades. Aquesta seria una 
oportunitat per deixar de ser receptors passius i actuar també com a emissors actius 
en un nou dihleg més pluralista. 

Perb aixi, implicaria traslladar responsabilitats massa feixugues als investigadors: 
no només suposaria la fi de l'excusa de la recerca en base a filosofies, sinó sobretot 



la fi de la comoditat del deixeu que inventin els altres: del mimetisme, del plagi passiu 
i de la fe cega en una elit d'investigadors forans sublimada per un sentiment d'infe- 
rioritat i subalternitat. 

Les tradicions en l'adaptació d'innovacions de diversos orígens -políglotes-, en 
estudis territorials empírics per6 tebricament informats, i en l'establiment de vincles 
entre localitat i globalitat, haurien d'haver estat un bagatge suficient per afrontar, amb 
garanties d'bxit, aquest repte relativista. Perb, fos per la raó que fos -i sense menys- 
prear els arguments de Cipolla (1988)-, el debat del postmodernisme ha passat quasi 
inadvertit per la geografia ibbrica (Albet, 199 1; Garcia-Ramon, 1989; Gómez-Men- 
doza, 1990 i poc més, si més no fins al 1992). 

De fet, el context sbcio-professional de la geografia ibbrica ha afavorit el conformis- 
me, l'autoreproducció i la mediocritat, tot barrant el pas al sentit crític i a la renovació 
d'idees - d e  manera semblant a com s'havia diagnosticat en el cas itali8 (Celant, 1987; 
Celant & Cori, 1986; Cori, 1984; Cori, 1990)-. En canvi, en filosofia no han passat 
desapercebudes les seves implicacions btiques i polítiques (Alcoberro, 1983, 1992, 
1993; Bilbeny, 1991a, 1991b; Castiñeira, 1986; Mas, 1991; Picó, 1988; Ramo- 
neda, 1982,1989; Turró, 1991; Vilar, 1986, 1990; entre molts d'altres). 

Terrorisme intel-lectual i &tica professional 

Perd el postmodernisme és també part d'altres canvis en el mercat lliure de la re- 
cerca. Com ara d'un canvi en el sentit de la comunicació acadbmica: l'increment de 
publicacions i neologismes sembla inversament proporcional a la creativitat d'idees 
(Harvey, 1990). Potser perqub, enmig de la competbncia professional creixent, el seu 
objectiu ja no és presentar resultats de recerca socialment Útil, sinó fer publicitat co- 
mercial dels autors i convbncer l'audibncia que es tracta de persones o institucions in- 
teressants i dignes de ser adquirides o contractades (Cuny, 1991~). 

Aixb ha propiciat un terrorisme intel.lectua1 que esta amenapnt contínuament amb 
idees que han de trasbalsar per complet i per sempre tota practica investigadora. Perb 
que, de fet, tenen un impacte nul. En aquest context hi ha noves qüestions d'btica i 
deontologia professional que reben una atenció especial (Curry, 1991c; Harley, 1990; 
Harvey, 1990; Harvey & Scott, 1988; Kirby, 1991, etc.). 

LA GUERRE DU POSTMODERNZSME N'A PAS EU LZEU 

Com ja ha estat dit, l'assimilació racionalista del postmodernisme ha impedit la pe- 
netració del relativisme. En efecte, la renúncia al terme -la seva mort- és a causa 
del desencís i desprestigi per les seves confusions, apropiacions i degeneració. Aixb 



ha guiat a un replegament en un relativisme postestructuralista menys ambiciós. En 
qualsevol cas, perb, les implicacions del replantejament dels problemes del relativis- 
me estan configurant les cibncies socials de fi de segle -malgrat que hi hagi més 
qüestions que no respostes-: representació, context i pluralisme. 

I Els postmodernismes que mai no han existit 

Justament, la llicd rera les imaginacions postmodernistes s'ha basat en l'acceptació 
que tot coneixement és relatiu: condicionat per les assumpcions del discurs de repre- 
sentació i pel seu contextual. Aixb implicaria establir un dihleg no-prioritzat entre la 
pluralitat de raons alienes -potser en forma de zapping entre equivalbncies- i re- 
conbixer la diversitat de modulacions contextuals dels discursos socials. 

Nogensmenys, bona part de les intervencions al debat postmodernista en geografia 
n'han estat antibtiques. Atrapades per l'academicisme i l'elitisme, i desvinculades de 
la prhctica, s'han limitat a especular pretenciosarnent sobre les implicacions tebriques 
del postmodernisme per establir normatives de reconstrucció de la geografia. Així, ha 
quedat pendent de dur a la practica una geografia postmoderna. 

Perb, malgrat que no hagi arribat a existir una geografia prbpiament postmoderna, 
el debat ha propiciat la recuperació de les qüestions de l'antiessencialisme i el rela- 
tivisme del coneixement que podrien impregnar l'epistemologia de la recerca que ha 
de venir rera seu. 

I Del relativisme a la prudsncia i modsstia intel.lectuals 

Per damunt de tot, els postmodernismes han recordat que el relativisme pragmhtic 
no equival a l'eclecticisme del tot s'hi val, sinó que aquest és una crida, escbptica 
si no agnbstica, a una actitud de prudkncia i modbstia intel.lectuals. Una crida que 
hauria de menar de la simplicitat de les elucubracions tebriques de l'elitisme acade- 
micista a la complexitat de la recerca aplicada al carrer. Especialment, a plantejar 
qüestions de recerca rellevants per al disseny de propostes sbcio-polítiques crítiques 
per a la transformació del propi temtori i societat. 

En tot cas, el reconeixement relativista que ningú no és posseidor de la veritat i 
el rebuig a les teories no hauria d'haver comportat l'aturada de tota crítica social 
(Pile & Rose, 1992). Ben al contrari, partint de la diversitat de llocs i de raons i con- 
dicions alienes, el relativisme postmodern hagués pogut ésser la base de nous pro- 
jectes crítics i pluralistes de justícia social i d'emancipació i alliberament de tots els 
grups socials. 

Perb, parafrasejant Giraudoux i Baudrillard: la guerre du postmodernisme n'ha eu 
pas lieu. .. eppure si muove. 



A voltes em sento tan cansat de l'eslbgan ccpostmodernr com qualsevol altre, 
perd quan estic temptat de penedir-me de la meva complicitat amb ell, de de- 
plorar els seus mals usos i la seva notorietat, i de concloure a contracor que 
planteja més problemes que no en resol, em trobo a mi mateix dubtant de si hi 
hauria cap mes concepte que podria expressar aquesta qüestió de manera més 
efectiva i econbmica. 

Fredric R. Jamenson, 
Post modernism, or the cultural logic of late capitalism, 1991 

Tot tipus de pensament que és antiautoritari i iconocl~stic, que insisteix en l'au- 
tenticitat de les altres veus, que celebra la diferhcia, la descentralització i la 
democratització dels gustos, així com el poder de la imaginaci6 sobre la ma- 
terialitat, ha de ser de tall radical [. . .] en les mans dels seus practicants més res- 
ponsables, tot el bagatge d'idees associat amb el postmodernisme pot ser em- 
prat per a fins radicals i, per tant, ser vist com a part d'un gir fonamental vers 
una política més alliberadora. 

David W. Harvey, 
The condition of postmodernity, 1989 

L'autor vol fer constar el seu agrai'ment als professors Berardo Con, Michael Dear, 
Giuseppe Dematteis, Gioacchino Garofoli, David Hooson, Jim Parsons, Petros Pet- 
simeris, Mechtild Rossler, Ed Soja, Pau1 Starrs, Michael Storper i Dick Walker pel 
plaer i profit intel.lectua1 obtingut de la discussió amb ells de diversos aspectes de la 
recerca aquí revisada; a Maria Dolors Garcia Ramon per dirigir la recerca original i 
perseguir-10 perqui: escrivis aquestes pagines; a dos censors anbnims; als paisatges 
metropolitans de Barcelona, Califbmia i la Lombardia per la inspiració que despre- 
nen; i last but not least a Montserrat Mercadé, qui ha tingut cura de la bibliografia. 
Són d'aplicació les declinacions de responsabilitat usuals. 
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