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Redescobrint George Perkins Marsh i l'aportació de 
Man and Natuw a la geografia ambiental 

Xavier Martí i Domknec Aran 

Resum 

George Perkins Marsh (1 80 1 - 1882) i la seva obra, especialment la monumental Man and 
Nature, són un precedent avui dia de la geografia ambiental. Els seus plantejaments inno- 
vadors i les seves conclusions anticipatbries continuen vigents en l'estudi de la problema- 
tica relació societat-medi, malgrat I'oblit en qui: caigueren les seus escrits durant decades, 
L'anilisi de la metodologia i tematica que empri és una necessitat, on es fa avinent que la 
geografia, com a disciplina integradora, pot recollir els seus plantejaments per respondre 
als reptes actuals que té plantejats la humanitat respecte a la problematica de la seva acció 
sobre el medi del planeta. 

Resumen. Redescubriendo George Perkins Marsh y la aportación de Man and Nature a la 
Geograja ambiental 

George perkins Marsh (1 80 1-1 882) y su obra, en especial la monumental Man and Nature, 
son en la actualidad un precedente de la geografia ambiental. Sus planteamientos innova- 
dores y sus conclusiones anticipatorias siguen vigentes en el estudio de la problemática 
relación sociedad-medio, a pesar del olvido en que cayeron sus escritos durante décadas. 
El análisis de su metodologia y de la temática que utilizó es necesario porque pone de relie- 
ve que la geografia, como disciplina integradora, puede recoger sus planteamientos para 
responder a 10s retos actuales que tiene planteados la humanidad respecto a la problemá- 
tica de su acción sobre el medio del planeta. 

Résumé. La redkcouuerte de George Perkins Marsh et I'apportation de Man and Nature d la 
géographie de l'environnement 

George Perkins Marsh (1801-1882) et ses travaux, spécialement I'ouvrage monumental 
Man and Namre, sont considérés actuellement comme précurseurs de la géographie envi- 
ronnementale. Les positions innovatrices de cet auteur ainsi que ses conclusions, qui s'a- 
vancent aux problemes de son temps, ont été injustement oubliées pendent de nombreuses 
décades. Cependant, elles sont encore dignes d'analyse aujourd'hui, surtout en ce qui con- 
cerne le probleme de la relation societé-milieu. La méthodologie utilisée par l'auteur, ainsi 
que la thématique, souligne I'importance de la géographie comme discipline intégratrice. 
Son analyse est donc nécessaire pour récupérer une forme de penser et des arguments qui 
peuvent permettre de mieux répondre aux enjeux actuels de I'humanité, en ce qui con- 
cerne les problemes posés par I'accion humaine sur I'environnement de la planete. 
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Abstract. Tbe rediscouery of Georges Perkins Marsb and tbe contribution ofMan and Nature 
to Enuironmental Geograpby 

Georges Perkins Marsh (1 80 1 - 1882) and his writtings, in particular his monumental work 
Man and Nature, are now considered a forerunner of environmental geography. His inno- 
vatory approaches and his conclusions ahead of his time are still valid in the study of the 
problematic relationship benveen humanity and his environment, even though they were 
forgotten about for severa1 decades. The necessary analysis of the metodology that he 
applied and the topics he studied makes it clear that Geography in its role as an integrating 
discipline can malce look to his approaches in order to find replies to the present challen- 
ges facing the human race in order to solve the problems arising as a result of an impact on 
the planet's environment. 

Sumari 

L'aportació de G.P. Marsh a la geografia Conclusions 
ambiental Bibliografia 

Analisi tematica 

L'obra de Marsh Man and Nature (1864) es pot considerar gairebé un clas- 
sic de la geografia ambiental. Es tracta d'un monumental esforG de recopila- 
ció i caracterització de les actuacions humanes sobre el seu medi, especialment 
significatives per a l'analisi i la formulació de previsions en el temps. 
Nogensmenys, importants autors no dubten a adjudicar a George Perkins 
Marsh una especial rellevancia en el camp del pensament geografic, tant des 
de sectors prbxims a la !geografia física com humana (Sauer 1956, Stoddart 
1986, Glacken 1956, Goudie 1981.. .). 

Tanmateix, per a I'andisi, les seves paraules tenen també la importancia 
afegida de ser les d'un testimoni fefaent i espectador bastant objectiu i privilegiat 
(entre altres causes per la seva dilatada carrera diplomatica, o la seva activitat als 
boscs de Vermont com a empresari fuster), de diverses formes inicials de pene- 
tració de l'acció humana sobre la natura. 

La reclamació de la validesa dels plantejaments de Marsh s'inicia sobretot 
per part de Car1 O. Sauer, qui, dins del discurs culturalista de l'escola de 
Berkeley, no dubta a assenyalar la validesa dels plantejaments de I'autor ver- 
montia, també de bona part de les seves conclusions anticipatbries. 

Així, l'obra de Marsh Man and Nature (1864), tot i correspondre a un 
moment iniciatic de la geografia ambiental, estableix, potser d'una manera 
inconscient o intui'tiva, una línia de treball d'aproximació a la problematica de 
les interrelacions entre I'home i el medi que s'apropa molt a una visió inte- 
gradora, com la que es pretén fer servir en les modernes thcniques de diag- 
nosi i prognosi ambientals. Aquesta línia de treball iniciada per Marsh, 
polaritzant la geografia vers una andisi pragmitica dels impactes ambientals 
i les seves possibles minimitzacions, sembla, i aquesta és una de les principals 
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hipbtesis que cal considerar, que pot ser I'eix vertebrador de la geografia 
ambiental moderna, ancorada en el planteig, la diagnosi i la progressiva reso- 
lució dels conflictes que es donen entre el creixement econbmic i el medi 
ambient. 

La importancia del pensament ambientalista al segle passat, com recull 
I'article de C. J. Glacken (1 956), posa de manifest la importancia relativa del 
tema entre els gebgrafs de I'tpoca (Hehn 1888, Ch. Lyell 1830, F. Schouw 
1852, A. von Humboldt 1849, Boussingault 185 1, De Saussure 1779, 
E. Reclus 1873 i altres), i molt especialment quant a Marsh. Perb, tot i la seva 
importancia, aquests autors i el seu tema principal foren relegats de l'escena- 
ri principal, del tronc central de la geografia i de les altres ciencies naixents. Les 
raons són clares i relacionades amb el moment histbric que van viure, en qut 
la forsa impulsora de la revolució industrial i de totes aquelles noves activi- 
tats fonamentades en les tecnologies que progressivament s'anaven incorpo- 
rant al procés productiu, encisaven de tal manera els diferents Arnbits de la 
societat, que no es volia ni sentir parlar de preservar el medi, quan el motiu 
essencial, I'objectiu basic de la societat, era aprofitar els recursos naturals sense 
pagar. 

Tot i aixb, un debat forsa interessant és la discussió sobre I'origen del pro- 
blema, és a dir sobre quan, com i per qut s'inicia aquest comportament depre- 
dador de la societat humana davant el medi ambient. L'aportació de Glacken 
(1967) ha estat relacionar aquest origen amb la tradició judeo-cristiana que 
sustenta la ideologia occidental, on predomina la creenqa que l'home ha estat 
creat a imatge de Déu i té, per gracia seva, el domini sobre la terra. 

Una altra aportació interessant en aquest debat és la (Naredo 1983) que 
fonamenta I'inici de la citncia i de la tecnica moderna mecanicista en una 
reacció ideolbgica de frustració i d'impottncia davant la c~cosmologia)) de 
Coptrnic, Kepler i Galileu, que posa en relleu les poques possibilitats de l'an- 
tropocentrisme. En conseqütncia, es desenvolupa una nova filosofia mecani- 
cista sustentada en les obres de Descartes (1662) i Newton (1687) i que 
modifica drbticament la manera de veure la natura. 

Aquest ideal mecanic és el fonament de l'actual diversificació en branques 
i especialitats de la ciencia i la ttcnica, en les quals predomina I'analisi par- 
cel.laria i se sacrifica I'andisi integradora que utilitza la diversitat de coneixe- 
ments i la interrelació entre les parts com a base d'avans. 

L'aportaci6 de G. I? Marsh a la geografia ambiental 

Objectius 

A la plana 3 del prefaci de Man and Nature, Marsh diu que l'objecte del seu 
escrit és demostrar la necessitat de la restauració de les ((harmonies trencades)), 
el medi físic en relació amb l'activitat humana que el modifica. 

Aquesta clara definició d'objectius precedeix el primer estudi general i 
extensiu dels efectes de l'actuació humana sobre la terra en conjunt. Aquest 
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objectiu, que potser avui ens semblaria massa pretenciós, per la diversitat 
immensa d'impactes relacionada amb la proliferació rapidíssima de noves tec- 
nologies, fou, perb, en certa manera assolit per autors com A. Goudie (1981), 
que van posar de manifest que la complexitat, la freqü&ncia i la magnitud dels 
impactes és creixent, a mesura que augmenta vertiginosament la població o el 
consum per cBpita que aquesta realitza. 

També podem fer una llista del que podríem anomenar ((objectius de tre- 
ball)) de Marsh. Amb un clar component dlurgtncia, Marsh es planteja qui- 
nes són les qüestions clau que cal resoldre per al futur de la humanitat: 

- Fins on l'home pot modificar i millorar constantment les condicions físi- 
ques de la superfície i el clima terrestre, de les quals depkn el seu benestar 
material. 

- Fins on pot l'home compensar, parar o retardar el deteriorament que pro- 
dueixen moltes de les seves activitats agrícoles i industrials. 

- Fins on l'home pot restaurar la fertilitat i la salubritat dels sbls que ha 
malmts ccen la seva follia o crims)). 

I podríem afegir un quart objectiu, menys prospectiu: 

- Tra~ar  les possibles directrius per a la colonització de nous territoris per 
part dels emigrants europeus, d'una manera molt més respectuosa del que 
havia estat fins llavors. Aixb significa solucionar els problemes que com- 
porten per al medi l'excés de població i la pressió que aquesta exerceix sobre 
els recursos. 

Així, el mtrit de l'obra Man and Nature és haver realitzat un esfors d'au- 
toreflexió es un moment de fort impuls del creixement mundial, que es posa- 
va de manifest especialment en les noves rompudes i ocupacions d'espais 
boscans. Es, igualment, una reflexió sobre la conseqütncia de les accions huma- 
nes i també una instBncia per corregir-les, per minimitzar les ptrdues de valor 
patrimonial per a la humanitat que comportava aquest procés de degradació 
creixent. 

Tanmateix, cal considerar l'objecte del llibre de Marsh com un objectiu 
actual de qualsevol obra relacionada amb el medi ambient. Fins i tot, si se 
segueix la bibliografia referent als estudis d'impacte ambiental (T. Esteban 
Bolea 1984), es pot constatar que un estudi d'impacte actual ha de tenir pre- 
cisament els objectius estructurals de Marsh. L'única diferencia és que el lli- 
bre de Marsh es refereix a un Bmbit territorial molt ampli i no estrictament 
definit, com és el cas dels estudis d'impacte. Podríem considerar que es tracta 
d'un estudi d'impacte dels diferents projectes i actuacions de la seva tpoca 
(explotacions forestals, ramaderes i agrícoles, grans projectes d'obra pública, 
dessecació de zones humides.. ,), en Bmbits territorials concrets, perb diversos, 
que permeten certament una generalització d'efectes i també, en algun cas, de 
solucions o d'alternatives. 
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Metodologia de treball 

Andlisi del mPtode marshid 
Igualment que en el cas dels objectius, podem dir que la metodologia empra- 
da per Marsh per aconseguir el seu objectiu té un important component de 
modernitat. Per ressaltar les diferents aportacions del mttode dividirem l'ank 
lisi en cinc punts essencials: 

a) Trdctament de la informació i compilació bibliogrdjca. Un primer aspec- 
te que s'ha de considerar de la metodologia de Marsh i fruit del seu ampli 
coneixement de llengües (en coneixia vint, Lowental 1965) és I'important 
esforq compilatiu sobre el tema, que el porta a convertir-se en un veritable geb- 
graf sense títol. 

Aquest recull bibliogr& té la característica específica que es realitza d'una 
forma Pgil, utilitzant de cada material, els aspectes practics i de valoració real 
d'impactes, de manera que s'assoleix un elevat grau d'objectivitat de valoracions 
reals de fets concrets, i utilitzant magistralment aquest art de que parla Sauer 
(1956), que és l'aptitud innata per enregistrar diferencies i similituts amb rapi- 
da reflexió sobre el significat de la semblanqa i la difertncia. Així, la utilització 
constant de l'exemplaritzacio de diferents casos, analitzats per diferents autors 
competents, és un element diferenciador i bbic del seu mttode de treball. 

Per tant, aquesta és una part fonamental de la metodologia de Marsh, que 
li permetia avaluar diferents casos reals sobre el mateix tipus d'impacte, i con- 
solidar, d'una manera inductiva, llaniilisi de les diferents variables o compo- 
nents que permeten la caracterització de l'efecte estudiat. Aquest grau de rigor 
científic basat en la diversitat empírica, difícilment assolible amb estudis par- 
cials del territori, és, per tant, una de les caracteristiques metodolbgiques més 
destacables de l'aportació marshiana, heretada possiblement de la pluridisci- 
plinarietat del camp de la histbria natural i transmesa a generacions posteriors. 
Cal destacar, perb, que I'accts a tota aquesta informació i la capacitat per fer- 
ne ús requeria, com ara, un gran nivell de coneixement global de la realitat 
que s'havia d'estudiar, per establir-ne relacions entre els diversos fets presents 
i altres de coneguts. 

b) Treball de camp. En el sentit per Sauer (1956), Marsh sabia interpretar 
la configuració del terreny, trobar les arrels del paisatge o del medi bibtic i físic 
que observava. Aquest treball de camp fou una base imprescindible per a la 
veracitat de les seves aportacions, per tal de confirmar els caracters i orígens 
dels diferents impactes o efectes de I'acció humana sobre el medi. Un altre 
aspecte important del seu treball de camp, i que es posa de manifest en la intro- 
ducció de la seva obra (Marsh 1864, p. 13), era preferent a la conssideració 
del medi, de la natura com a casa, on les seves caracteristiques afecten direc- 
tament el nostre ésser físic, moral i intel.lectual. D'aquesta manera, el treball de 
camp no era, tan sols, una observació científica, sinó una recerca de compa- 
ranqa, de canvi entre un estat primigeni, on cctot era bosc i estabilitat)) (p. 29) 
i un estat observant, on es percebien els trets de l'acció humana. 
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La conscitncia de ptrdua del que és necessari era, doncs, la motivació essen- 
cial del seu treball de camp per tal de descobrir els errors, els impactes que 
redu'ien el valor inicial o primigeni. Aquesta perspicacia i el desig de posar de 
manifest I'acció humana també naixien d'una voluntat per minimitzar (p. 9), 
per reduir els efectes d'aquesta acció amb vista a conservar i preservar aquests 
bens públics que tant de valor tenien per a ell, com són la diversitat faunísti- 
ca o la frondositat dels boscos. 

c) Interrelació dirciplinhria i multidimensionalitat del concepte de medi. La 
mateixa obra de Marsh (p. 17) posa de manifest que la citncia natural de l't- 
poca era quelcom molt extens, amb una quantitat de registres de fets i qüestions 
sense resposta, que comportava la necessitat que un cientific fos un especialis- 
ta que confinés la seva recerca sobre la vida a un estret cercle d'estudi. L'estudi 
que proposa Marsh se situa en una altra línia de treball que no requereix un 
coneixement de detalls tan estricte, i que amb uns anys d'aprenentatge 
(importancia del treball empíric de camp) es pot aprendre. 

Aquest mttode de coneixement que proposa, més integrador i menys espe- 
cialitzat que l'utilitzat per la tradició científica de la seva tpoca i també de la nos- 
tra, neix bbviament de donar una importancia total a I'anBlisi interdisciplinaris 
i holística, que permet recollir tota la informació sense perdre de vista el tot, on 
es manifesten certs fenbmens i fets que no poden ser identificats en l'analisi 
especialitzada. Igualment, el reconeixement de la multidimensionalitat del 
concepte de medi ambient és una concepció metodolbgica fonamental de 
Marsh que també té importants aspectes de modernitat. 

d) Avaluació iprognosi ambiental. També s'ha de considerar fonamental 
I'aportació metodolbgica de Marsh pel que fa a les formes d'avaluació i de 
caracterització d'impactes que utilitza. Quan es refereix al desplasament 
de plantes i d'animals salvatges, té una clara concepció del període preopera- 
cional i el resultat final. És a dir, una clara idea del que és un impacte ambien- 
tal, en tant que el defineix i l'avalua en termes de rigor cientific. Així, és molt 
clar quan data la desaparició del llop o de 1'6s a certs pai'sos dlEuropa, o quan 
quantifica la regressió del bisó america, o quan comptabilitza I'evolució dels 
animals dombtics als Estats de 1'Arntrica del Nord. 

Tot ell llibre de Marsh és ple de refertncies concretes que sustenten la pos- 
sibilitat d'iniciar un mttode rigorós de comptabilització d'impactes ambien- 
tals al llarg de la histbria de la societat humana. Malauradament, ni en la seva 
tpoca ni en l'actualitat s'ha continuat amb fermesa -llevat d'excepcionals 
casos a~llats (a Catalunya podem esmentar l'esfors de Marti Boada [I9871 i 
d1altres)- aquesta datació histbrica de I'evoiució de diversos bioindicadors, 
com poden ser la diversitat d'especies faunístiques o la pervivtncia d'espais 
boscans. 

e) Anhlisi global versus anhlisi local. La definició de I'escala de treball és un 
element imprescindible en la geografia classica; tot i aixb, en el cas de Man 
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and Nature, s'utilitza un mttode de treball que trenca radicalment la limita- 
ció opressiva del treball localitzat i aprofunditzat. Així, Marsh prefereix l'anh- 
lisi de varietat de situacions a l'andisi total d'un hmbit espacial molt definit. 

Aquesta opció metodolbgica parteix, potser, de la consideració d'un factor 
comú en les accions humanes, sustentat en les formes tecnolbgiques, poc varia- 
des i variables en la seva tpoca, d'utilitzar el medi ambient per a la subsisttn- 
cia o la producció per al mercat. D'aquesta manera, artigar o desarrelar un 
bosc es fa més o menys igual a tot arreu. D'altra banda, l'anhlisi d'aquestes 
accions en hmbits geogrfics diferents i diferenciats ecolbgicament afavoreix 
una visió molt més científica dels impactes. Tot i aixb, s'ha de considerar que 
no sempre pot ser possible disposar de la informació i de la capacitat de movi- 
ment que tingué Marsh per realitzar proves empíriques en diferents hmbits 
geogrhfics. Perb aixb no invalida el mttode de treball fonamentat a centrar la 
seva andisi en l'impacte dels vectors ambientals a escala quasi planttaria. 

De les components ambientals estudiades per Marsh (medi bibtic bisicament, 
amb alguna refertncia del medi físic, com la dinamica fluvial o la de les sorres), 
cal considerar que Marsh reflecteix clarament la situació ambiental de la seva 
tpoca, on, tot i la importhncia de la indústria creixent a Europa, els efectes 
més notables sobre el medi provenien de la intensificació de l'activitat agríco- 
la, ramadera i forestal (Martí, X., 1992). Així, els impactes més rellevants que 
calia posar de manifest eren les que afectaven el medi bibtic, tot i que Marsh 
considera els efectes climhtics i d'erosió interrelacionats amb les afeccions sobre 
els boscos. 

Glacken (1956) ens introdueix ja una llista de les idees especialment inte- 
ressants presents a Man and Nature, pel que fa a l'andisi (p. 83): 

Cada planta, animal i ésser humh és un agent geogrfic; l'home essent des- 
tructiu, les plantes -i animals en certa manera- esssent restauradores. 
La revolució acomplerta per l'home en la distribució de les plantes per tot 
el món. 
Els animals domtstics com a agents de l'home en la modificació del medi. 
L'agricultura moderna des de la vessant dels efectes indesitjables, com a 
agent per alimentar els insectes i, per tant, el consegüent increment dels 
insectes a costa de la vida vegetal, els ocells i els petits quadrúpedes exis- 
tents. 
L'increment en els contrastos climhtics resultants de la desforestació. 
L'ús del foc per l'home en l'agricultura itinerant, com a gran agent modi- 
ficador del medi, des de temps antics. 
Els canvis resultants del drenatge dels petits llacs i la reclamació de terreny 
al mar i la fixació de dunes. 
La importhncia de conservar l'aigua superficial, incloent propostes per a 
l'emmagatzemament de l'aigua i la conservació de la humitat. 
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La necessitat de caracteritzar els impactes ambientals, que centra l'obra 
marshiana, és també avui un aspecte fonamental. La reversibilitat, entesa com 
a capacitat del territori per regenerar, per si sol, allb que preexistia a l'actuació 
humana és una característica Bmpliament utilitzada per Marsh a l'hora de valo- 
rar un efecte sobre el medi. La destrucció de boscos generalitzada durant bona 
part del segle passat i els seus efectes irreversibles són uns dels temes fona- 
mentals de l'obra de Marsh. 

Dins d'aquesta tematica general del medi bibtic cal destacar, en l'obra de 
Marsh, dos aspectes relacionals concrets sobre la funcionalitat dels boscos: la 
relació bosc i clima, i la relació bosc i gea. La importincia dels boscos com a 
agents estabilitzadors del clima i la humitat locals (perb amb alguna refertn- 
cia ja al seu paper transregional), de lluita contra l'erosió i de regeneració dels 
sbls malmesos és una mostra que la seva tematica continua sent plenament 
actual. 

En els capítols que Marsh dedica al medi fisc (les aigües i les sorres), es posa 
de manifest Bmpliament l'actualitat i la vigtncia de l'anyisi que va realitzar. 
La seva capacitat per esmicolar i comprendre el fil conductor dels efectes i con- 
traefectes de les actuacions humanes que pertorbaven l'equilibri natural, en la 
seva tpoca, fan d'aquestes planes un manual de refertncia obligada per a tots 
aquells que es vulguin dedicar o es dediquin a l'avaluació d'impactes. A banda 
que l'obra de Marsh és un registre fefaent i una notícia realista de la capacitat 
de transformació i alteració humanes al segle passat, també se l'ha de consi- 
derar com un precursor de l'avaluació d'impacte ambiental molt avanGat, ja 
que, 124 anys abans de l'inici de les primeres normatives en aquest sentit, ell 
realitzh, per motuproprio i amb el convenciment que abans d'actuar s'havia de 
reflexionar, una andisi molt aprofundida de les conseqütncies i interrelacions 
d'equilibris de la naturalesa. 

Conclusions 

La vig2ncia dels plantejaments marshians 

Partint del fet que histbricament les tesis ((ambientalistes)) en geografia, que 
enfasitzaven la influencia de la societat humana en la transformación del seu 
propi habitat, han sofert des de Marsh i fins i tot avui una inacceptació con- 
siderable, cla centrar-se a veure quines han estat les causes de l'oblit de les pos- 
tures ambientalistes en les societats en general. Aquest rebuig se centra en 
l'existkncia d'una contradicció entre la subsistkncia a curt termini i la per- 
vivtncia de l'habitat que ens sustenta a mitja i a llarg termini. 

Per contra, la ((generalització positiva)) que Marsh proposava com a meto- 
dologia per suplir la mancanGa de la filosofia natural, la qual hauria d'estar 
basada segons Marsh en les dades objectives de l'impacte de l'home en el pla- 
neta, en totes les seves dimensions i interrelacions (ecogeografia), se'ns pre- 
senta avui com una eina molt actual i imprescindible per concretar les hiPAtesis 
sobre els efectes a curt, mitja i llarg termini, de les activitats humanes sobre el 
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medi, i per no desestimar la gran capacitat d'alteració del medi que tenen els 
agents socials, i que generalment ha estat menystinguda per la citncia. 

El perqut de la increi'ble vigtncia de moltes de les asseveracions de Marsh, 
com també de la tristor que comporta el fet d'experimentar que els seus avi- 
sos no han estat advertits més d'un segle després, és la histbria de la negligtn- 
cia per part de la geografia i les altres disciplines relacionades amb I'estudi de 
l'home o el medi, respecte de la problematica de l'acció humana sobre el pla- 
neta. L'abandonament de la filosofia i el mttode proposats per Marsh, com a 
suplents del que s'esperava que seria la revelació científica respecte de la mesu- 
ra real dels efectes de l'acció humana en el planeta, podria ser la desafortuna- 
da explicació de la situació actual del planeta. Per qut aquest abandó? Per qut 
perdura la incapacitat de la citncia? Quina és la solució? Com Marsh preve- 
nia, si no es feia quelcom important: 

La terra esta esdevenint rkpidament una llar inadequada per al seu habitant més 
noble, i una altra era d'igual crim i irresponsabilitat, i de la mateixa durada que 
aquesta, mitjan~ant la qual les restes d'aquest crim i d'aquesta irresponsabilitat s'es- 
tenen, pot reduir-ho tot a una condició tai d'empobriment de la producció, de des- 
trucció de la superfície, d'excessos cIim&tics, que pot amenaGar amb la depravació, 
el barbarisme, i tal vegada fins i tot amb I'extinció de les especies (p. 43). 

Una possible clau per a I'explicació de la vigtncia de les seves afirmacions 
i la validesa del seu mttode i la seva tematica, la trobem en el que podríem 
anomenar les quatre ccpremisses)), que són sempre presents en les seves análi- 
sis de les diferents actuacions observades de l'home: 

1) Una situació zero d'equilibri natural sense la prestncia de les actuacions 
humanes. Des de la perspectiva de la geografia ambiental actual, aquesta 
premissa s'utilitza cada cop més per especificar el nivell d'afectació del medi 
per les activitats humanes. Es el punt de partida necessari al qual cal fer 
refertncia per situar en el temps el desenvolupament de la situació actual dels 
diferents espais, i els impactes humans que hi han tingut lloc. 

2) El caracter sintrgic dels efectes humans derivats de la suma dels petits 
impactes sobre el medi, la importancia de la ((suma de les destrals i les aixa- 
des)) humanes al llarg de la histbria, sovint deixades de banda davant les 
magnifiques forces geomorfolbgiques de la natura. 

3) La consideració dels impactes que produeix l'acció humana sobre el medi 
com a impactes sobre els equilibris ecolbgics que existeixen en una zona, 
bibtics (vida natural) i abibtics (forces geomorfolbgiques, erosió, etc.). Es la 
idea de la natura com la ((casa de l'home)), on totes les seves accions rever- 
teixen en el seu favor o en la seva contra, per la interrelació entre tots els 
elements que configuren els equilibris naturals. 

4) La validesa de la generalització positiva, o métode d'interpretació compa- 
rativa i relacional dels diferents medis naturals a partir de dades objectives, 
que permet assolir eficasment la percepció real dels problemes que pre- 
senta l'acció humana sobre el medi. 
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Aquí val la pena fer un incís: les dades objectives s'extreuen principalment del 
que anomena ((efectes mecanics),, els simplement evidents en la superfície 
del planeta com a resultat directe de l'actuació de l'home sobre el seu entorn. A 
partir d'aquests efectes i gracies a la seva capacitat per establir correlacions amb 
diferents fets (presents i histbrics), als quals té accés per l'enorme bagatge intelalec- 
tual i d'informació científica que recollí al llarg de la seva vida, arriba a la for- 
mulació d'unes hipbtesis que la ciencia formal, d'altra banda, no pot assolir. 
Finalment, quan no és possible una formulació clara de les causes i dels defectes 
d'una actuació, Marsh, perb, no dubta a destacar quins són els possibles camins 
i les explicacions més plausibles d'aquests, i posa emfasi normalment en la 
premissa ccecolbgica), (núm. 3) per intentar l'explicació i la resolució dels pro- 
blemes, en el que podriem anomenar el ((sentit comú)) en la interpretació de 
Marsh, si no es pot intentar una aproximació bé per manca d'informació o 
de dades científicament contrastades més usualment. 

Les aportacions de Marsh al món de la ciencia 

Hem fet esment que G.I? Marsh no tenia una formació cientifica, almenys en 
el sentit en que s'entenia o s'enttn per especialista. Tot i aixb, valorem com a 
aportació principal de la seva obra la voluntat interdi~ci~linaria d'aglutinar els 
diferents coneixements especialitzats existents en la seva &poca per demostrar la 
importbcia decisiva del manteniment de l'equilibri natural del medi, i la neces- 
sitat histbrica d'una reflexió sobre els metodes de progressió de les societats huma- 
nes, especialment tenint en compte la suma ancestral de les seves accions. Com 
ell deia, no es pot esperar que la ciencia arribi a una conclusió per promoure la 
regeneració del planeta, doncs podria ser massa tard. Avui dia, quan sembla que 
s'esti arribant cada cop més a aquesta conclusió unanime per part de la ciencia, 
cal preguntar-se si el món científic no ha constatat massa tard aquests proble- 
mes, la solució dels quals requereix molt més que un simple peritatge. 

El repte actual per a /a geograja 

Els caracters actuals de l'obra de Marsh, tant pel que fa als aspectes meto- 
dolbgics com temitics, obren avui un ampli ventall de possibilitats de desen- 
volupament de la geografia com a disciplina cientifica arrelada plenament en 
la proposta de G. I? Marsh: el que podriem anomenar la constatació ecogeo- 
grafica dels efectes de l'actuació humana sobre la biosfera, i l'avaluació i la 
caracterització d'aquests, com també la previsió de les conseqü~ncies de les 
noves actuacions projectades i la definició de tecnologies i formes d'actuació 
amb mínims impactes. L'estructuració d'una nova disciplina integradora de 
la geografia física i humana pot donar resposta a aquesta necessitat histbrica 
de reflexió, de balan~ ambiental, mitjan~ant l'aplicació dels recursos meto- 
dolbgics utilitzats per Marsh i d'altres que s'han desenvolupat posteriorment en 
el si d'aquest paradigma. Són els reptes que la geografia esta en condicions 
d'assolir molt millor que cap de les altres disciplines immerses en I'excessiva 
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especialització i parcel.laci6 del seu Bmbit d'estudi. Tal vegada, per a la geo- 
grafia, la lectura de  l'obra marshiana hauria de ser un toc d'atenció vers les 
possibilitats que ofereixen, aquest mttode i aquests temes quant a la seva posi- 
ció actual vers la quantitat creixent de conflictes de coneixement científic d'im- 
pactes, que es generen entre el desenvolupament de les activitats humanes i la 
preservació d 'un medi cada cop més escis. 
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