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MURO, José Ignacio; NADAL, Francesc; URTEAGA, Luis 
Geograja, estadzitica y catastro en Espaga, 1856-1 870 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 1996. 275 p. Colección ((La estrella polar)). 

El llibre de Muro, Nadal i Urteaga té un 
objectiu simple: explicar el procés inicial 
de la creació de la informació geogrif~ca i 
estadística necesshia perqut Espanya h- 
cioni com un Estat amb una administra- 
ció moderna (tot entenent ((modern)) com 
1'Estat liberal del segle XIX) i I'adminis- 
traci6 deixi de tenir reminisctncies medie- 
vals. Per entendre'ns: bisicament es tracta 
de la creació del cens de població, del 
mapa topogrb.f?c i del cadastre, i, secunda- 
riament, de disposar d'altres estadístiques 
i mapes (de meteorologia, agricultura, 
indústria, geologia, hidrologia, etc.). 

Perb complir aquest objectiu simple, 
concret i concís que s'han marcat els tres 
autors, té dues dificultats importants. La 
~rimer2 és la localització de les fonts histb- 
riques perqut es pugui explicar aquest 
  roc és de modernització: només cal veure 
la llista de biblioteques, arxius i cartote- 
aues. de les diferents fonts intdites i de 
I ' 

les fonts impreses que els autors han con- 
sultat (p. 246-256). La segona és que tot 

. .. 
procés implica un canvi, cosa que supo- 
sa resisttncies en contra i accions a favor: 
l'explicaci6 de la ccmodernitzación d'una 
societat suposa haver de prendre partit, 
cosa que fan Muro, Nadal i Urteaga, enca- 
ra que subtilment, ja que mostren el seu 
apreci per certes decisions preses per les 
persones que estan en els organismes 
encarregats de produir censos, mapes i 
estadístiques, aixi com també mostren les 
equivocacions. Es pot dir que els autors 
estan a favor del que és bo, més que no 
pas del que és, tebricament, el millor. Un 
exemple d'aixb és el cadastre: el projecte 
elaborat per Francisco Coello volia una 
escala 112.000 amb corbes de nivell cada 
5 m. No cal dir que un projecte d'aques- 
ta mena amb la tecnologia existent entre 
1860 i 1866 (dates en les auals es va tre- 
ballar amb aquestes directrius) hagués 

necessitat més de mil anys per aconseguir 
tota la cartografia parcel.liria &Espanya, 
tot seguint el ritme d'elaboració adquirit 
en aquells sis anys. 

En la introducció s'explica I'organit- 
zació del servei d'estadística a Espanya, 
tot centrant-se en les Dersones aue diri- 
giren i formaren part dels diversos orga- 
nismes, en els organigrames interns (així 
com en els canvis dels diversos ministeris 
dels quals formaren part), en els recursos 
econbmics i humans dels quals es dispo- 
sava, i en els objectius que s'havien de 
complir. 

La primera part del llibre, que duu el 
títol de (Contar)), tracta de l'estadística 
de la població i de l'estadística territorial. 

En el capítol dedicat a l'estadística de 
la població s'analitza el procés d'elabora- 
ció, recollida i publicació dels censos de 
1857 i 1860, del nomenclitor, del regis- 
tre del moviment natural de la  oblació 
i de la cartografia temitica. 

Un aspecte que cal tenir present és la 
publicació: l'octubre de 1858 es va posar 
a la venda el cens de 1857, i la data de 
publicació del cens de 1860 és 1863. Si 
ienim present que en aquells moments 
els C ~ ~ C U ~ S  es feien a mi,  només podem 
dir que es van publicar amb gran rapide- 
sa: el cens de 1991, 1'Instituto Nacional 
de Estadística el va publicar el 1994. Del 
nomenclitor. els autors en destaauen 
determinats problemes: toponímia, defi- 
nició dels diferents tiwus &assentaments. 
el recompte dels edifiLis, etc. Val a dir que 
els  rob ble mes de la towonímia i de les 
definicions encara en l'actualitat no s'han 
solucionat del tot. 

El Registro Civil va ser l'organisme 
encarregat de recollir les dades del movi- " 
ment natural, perb no es va crear fins al 
1870, i el 1877 continuava funcionant 
amb importants deficitncies. De fet, hi 
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ha una important lluita entre els qui 
creien aue d'aauests temes se n'havia 
d'encarregar I'Estat i aquells qui creien 
que amb els registres parroquials, dels 
quals se n'encarregava I'Església catblica 
i que solucionen parcialment la recolli- 
da d'aquesta informació, ja n'hi havia 
prou. 

Pel que fa a I'estadistica territorial, 
s'ha de tenir present que 1'Estat liberal 
ha de recaptar impostos, i aquests s'ob- 
tenen de tot allb que produeix riquesa. 
En un període en quk Espanya era essen- 
cialment agrícola, la principal font d'in- 
gressos sorgia de la riquesa agriria, les 
xifres de la qual eren molt poc conegu- 
des, i s'havien de conkixer perquk l'Estat 
funcionés. 

Amb la reforma tributiria d'Alejandro 
Mon I'any 1845, s'inicia el pas dels tri- 
buts de l ' h t i c  Rkgim a l'amillarament, 
sistema que va durar tot el x ~ c  i que supo- 
sava ((un escandaloso nivel de ocultación 
de la propiedad y de fraude fiscal)) (p. 79). 
Per solucionar aixb, no hi havia cap més 
remei que elaborar el cadastre. Perb fer 
un cadastre com el proposat per Francisco 
Coello era lent, i 1'Estat necessitava els 
impostos. Per solucionar provisionalment 
aquesta qüestió es van fer, en el període 
analitzat, diversos projectes per aconse- 
guir dades d'estadistica territorial (vegeu 
p. 81-87). 

Finalment, cal citar tant la publicació 
de I'Anuario Estadistico de España des de 
1858 a fins I'actualitat, com la de diverses 
revistes, cosa que significa que mas la nor- 
malización de las prácticas estadísticas del 
Estado, aparecía un grupo profesional 
capaz de impulsar publicaciones de carác- 
ter especializado. La estadística espafiola 
habia entrado definitivamente en una 
senda de consolidación institucional), 
(p. 97). 

La segona part del llibre, titulada 
((Medir)), tracta tres grans temes: la L q  de 
Medicidn del Territorio, la cartografia 
cadastral, i la carta geogrifica i la xarxa 
geodksica. 

La L y  de Medicidn del Temmtorio, apro,- 
vada el 1859, havia de fer les o~eracions 
següents: 1) geodksia i triangulació de pri- 
mer ordre; 2) triangulació de segon i ter- 
cer ordre; 3) plinols parcel.laris dels 
districtes municioals: 4) olhols ~arcel~la- 

I ' , I  

ris de les zones frontereres; 5) plinols de 
les places de guerra; 6) plinols dels ports 
marítims; 7)mapes geolbgics; 8) mapes 
forestals; 9) carta itineriria d'Espanya; 
10) reconeixements hidrolbgics; 11) pli- 
nols dels nuclis de població (p. 29-32). 

Com es pot veure amb aauesta llista, 
els tres temes de la segona part estan imbri- 
cats: I'aixecament seodksic és el Das   re vi 

Y L 1 

a les operacions topogrifiques, el resultat 
del qual és el mapa topogr81c on s'ha de 
mesurar, atermenar i representar cadascu- 
na de les oarcel.les. Per fer tot aixb calia 

1 

coordinar molt be la feina que s'havia de 
fer per no perdre temps, treball ni diners. 

Les qüestions tkcniques que afecten 
aquest projecte són diverses. Per exemple: 
qui fa la feina? Els agrimensors i els topb- 
grafs poden ser d'empreses privades i10 
funcionaris; en aquest segon cas, s'ha de 
formar un cos de topbgrafs. Aquesta qües- 
tió no és pas fútil, ja que els assajos que 
es van fer amb empreses concessioniries 
(p. 116-121) no van ser avaluats positi- 
vament per part dels serveis d'estadística 
corresDonents. I en el cas aue fossin fun- 
cionaris, com adquireixen els coneixe- 
ments necessaris? restabliment &una 
Escuela Prdctica de Ayudantes para la 
Medicidn del Territori0 va ser, doncs, prou 
important. 

A més de les qüestions tkcniques sobre 
la confecció del cadastre, hi ha les econb- 
miques: el cadastre ha de servir per ((esta- 
blecer una fiscalidad proporcional a la 
riqueza)), i per aixb (cera imprescindible 
identificar a 10s propietarios y establecer 
un registro gráfico de las propiedades 
inmuebles)) (p. 113). Com és obvi, les 
obstruccions al cadastre van ser diverses, 
i les que van efectuar aquelles persones 
que sabien que els tocaria pagar més 
impostos, no van ser gens mensypreables. 
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La tercera part, titulada ((Inventariar y 
representar)) tracta dos grans temes: el 
primer és la cartografia dels recursos 
naturals, tot fent una especial refertncia 
a la geologia, l'agronomia, la hidrologia 
i la cartografia forestal; el segon 6s tot el 
que fa refertncia al procés de gravació i 
edició dels mapes. L'interts per saber de 
qui: es disposa i on esta, és molt gran, ja 
que en I'tpoca que estudia el llibre 
(1856-1870), els costos de transport de 
les mattries primeres era molt elevat i 
influi'a molt més en la localització de les 
activitats econbmiques que no pas ara. 
Perb per desenvolupar tot aquest apar- 
tat, els ttcnics de I'tpoca van patir un 
greuge important, que no va ser cap altre 

que la lentitud amb qut  es va elaborar 
el mapa topogrifk. Els costos econbmics 
i de temps per realitzar tot el procés 
d'edició dels mapes és el darrer tema que 
Muro, Nadal i Urteaga tracten en aquest 
llibre. 

Per finalitzar aquesta ressenya, cal dir 
que estem davant d'un llibre molt inte- 
ressant perqut ens remet a una de les 
qüestions bisiques de les citncies socials: 
el problema per obtenir informació. I tot- 
hom sap que qui té la informació, té el 
poder. 

Enric Mendizdbal i Riera 
Universitat Autbnoma de Barcelona 

Departament de Geografia 

SA BAT^ MART~NEZ, A.; ROD~GUEZ MOYA, J.M.; D f ~ z  M u R o z ,  M.A. 
Mujeres, espacio y sociedad. Hacia una geografia del género 
Madrid: Síntesis, 1995. 347 p. Colección ((Espacios y Sociedadess, Serie 
Mayor, 5. 

Primera obra de geografia i gtnere en Ilen- 
gua castellana que introdueix materials 
de doctncia feminista. Han passat forqa 
anys des de les primeres aportacions en 
aquest sentit: el 1982 Women and Spatial 
Chunge (KendallIHunt, Dubuque, IA) 
d'A.C. Rengert i J.J. Monk; el 1983 amb 
Her Space, her Place: A Geography of 
Women (Association of American Geogra- 
phers, Washington DC) de M.E. Mazey 
i D.R. Lee i, finalment, el manual per 
excel.ltncia, signat pel grup Women and 
Geography Study Group of the Institute 
of British Geographers I'any 1984 amb 
Geography and Gender. An introduction to 
feminist geography (Hutchinson, Londres), 
tradu~t només a i'italia. &s, per tant, aques- 
ta, una obra que caldra tenir, en endavant, 
en compte com a refertncia per a la 
doctncia, com acostament al que consti- 
tueix en l'actualitat la geografia feminis- 
ta i com a divulgació del que representa 
aquest enfocament i els seus objectius. 

Les mateixes autores són conscients 
i expliciten en el prbleg i en el primer 
capítol de l'obra el caracter de primícia 
d'aquest manual de geografia i gtnere en 
llengua castellana, un marc en el qual 
domina la producció anglosaxona i on les 
obres de compilació i divulgació hi són 
escasses i ja van quedant envellides. 

Ana Sabaté, del Departament de 
Geografia de la Universitat Complutense 
de Madrid, ha realitzat la seva tasca de 
recerca centrada en temes d'activitat i en 
l'ambit rural. S'inicii en l'enfocament de 
gtnere amb estudis sobre la investigació 
de les dones en geografia el 1984, i comp- 
ta amb nombroses aportacions posteriors. 
Juana M. Rodríguez, també del Depar- 
tament de Geografia de la Universitat 
Complutense, llegí en el 1988 la seva tesi 
doctoral sobre activitat i dona, i continui 
la seva recerca en aquest imbit, així com 
en temes de migracions i ocupació. M. 
hgeles  Diaz pertany al Departament de 


