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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 
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Geografia de la Universitat &Alcali de Com les mateixes autores apunten en 
Henares, ha treballat en temes de mobi- la introducció (Cl), es tracta d'un manual 
litat i activitat en arees urbanes, i dar- de geografia des d'una perspectiva de 
rerament també en qüestions d'espai gknere, que &una banda, elegeix els temes 
quotidia. Totes tres autores han mantin- clau de la geografia actual (relacions entre 
gut i mantenen un treball conjunt: des- el Nord i el Sud, medi ambient), que d'al- 
pres de la publicació de l'obra que ens tra banda, pren en consideració les dife- 
ocupa, han col.laborat en el readingedirat rents escales d'anilisi -des d'un imbit  
a finals de 1995 per Constanza Tobío y local fins als enfocaments globalitzadors- 
Concha Denche, titulat: El Espacio segzin i que per sobre de tot manifesta un com- 
el Género ¿Un wo diferencial?, en quk es promís amb el canvi, en el sentit d'una 
fan cirrec, amb tres articles respectius, de geografia social que s'implica en els pro- 
la tercera part titulada *Geografia, Terri- blemes socials i busca, a través del seu 
torio y Género: de la escala mundial a la coneixement i explicació, contribuir a la 
local)) (Direción General de la Mujer, seva millora. 
Madrid). Les autores s'inscriuen en la línia de 

Aquest manual, que segueix en part deconstrucció de la geografia manifestant 
les divisions tradicionals en gografia la no neutralitat de l'espai des del punt 
(imbit rural, imbit urbi, pai'sos desen- de vista del gknere. Identifiquen geografia 
volupats, pai'sos periferics, treball, pobla- del gknere i geografia feminista i en des- 
ció), introdueix no només I'enfocament vinculen la geografia de les dones -la 
de gknere com a nou, sinó també la inte- qual d'altra banda, com elles mateixes 
gració d'aquests diferents imbits. A més remarquen, ha estat necessaris per com- 
a més, hi afegeix la dimensió de la quo- pensar la falta &informació sobre la situa- 
tidianitat, l'espai existencial, l'espai-temps, ció de les dones en el món. 
la practica política, les polítiques de En el capítol sobre la teoria i la prictica 
desenvolupament des d'un punt de vista de la geografia del gknere (C2) fan un 
crític, i finalment qüestions de medi repis al sorgiment dels moviments femi- 
ambient amb l'ecofeminisme, tot incor- nistes, al creixent interts de les cikncies 
porant en els diferents temes tractats socials per incorporar a la meitat oblidada 
aspectes descriptius i aspectes teoricoex- delg2nere humh en el seu objecte d'estudi 
plicatius. i sobretot a l'evolució de la perspectiva de 

Cobra s'estructura en nou capítols: un gknere en geografia (principals oportuni- 
primer &introductori a la perspectiva de tats des dels diferents enfocaments, temes 
gknere definint objectius i contingut, un més tractats) en general i a l'Estat espa- 
segon sobre la dockncia i la recerca en geo- nyol en particular. Es defineixen els prin- 
grafia i gknere, un tercer sobre territori i cipis bisics de la geografia del gknere (rols 
diversitat, un quart sobre activitat pro- i relacions de gknere, escales d'anilisi, 
ductiva i divisió del treball, un cinquk diversitat entre llocs i entre persones, cri- 
sobre canvis socials i evolució de la pobla- tica a I'estructura conceptual dualista) i 
ció, un sise i un seti: de caire més des- sobretot -com a bon manual- s'apunten 
criptiu sobre les condicions de vida i de propostes de recerca geogrsca no sexista, 
treball en els pai'sos desenvolupats i en els tan pel que fa a l'orientació que cal pren- 
pai'sos periferics -tant en I'entorn rural dre (postura crítica cap a les categories 
com en l'urbi-, un vuitk sobre l'espai que es donen per suposades, posició com- 
quotidii dins una perspectiva local i indi- promesa en el canvi: investigació per les 
vidual i un novt, i darrer, sobre temes ran dones i no sobre les dones, utilització 
diversos com poder, desenvolupament i de noves fonts i dades, reconsideració de 
medi ambient. les estrattgies de recerca tot recomanant 
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les qualitatives, compromís de connexió 
entre la categoria local i la global), com 
pels temes pels quals es pot iniciar una 
recerca amb clara im~licació feminista. 

Es busca remarcar les difertncies terri- 
torials en la constitució del gknere tot pre- 
nent en consideració les connexions entre 
una escala global i local. En aquesta ani- 
lisi de la diversitat (C3) es veu la interre- 
lació del gknere amb altres variables 
socioeconbmiaues (classe social, cicle vital, 

L .  

ktnia, casta, estructures familiars, matri- 
moni, religions, organització social), els 
efectes de processos econbmics globals 
(internacionalització del mercat de treball. 
crisis econbmiques) i es presenta el que les 
autores denominen una geografia regio- 
nal del gknere, tot establint indicadors que 
permeten aquesta construcció regional. 

Cobra globalitza els elements consi- 
derats fonamentals per a la construcció 
del gknere: gknere i treball (C4) i gknere 
i variables sociodemogr~ques (C5). Així, 
pel que fa a la integració dels elements 
socials i econbmics, se'n dóna una con- 
ceptualització, es parla de les fonts sobre 
el treball productiu de les dones, es remar- 
quen els problemes de comptabilització 
del treball productiu i la seva valoració 
econbmica, s'emfasitza aixi sobre la dife- 
renciació entre treball remunerat i no 
remunerat -en aquest sentit s'enumeren 
diferents teories explicatives de les desi- 
gualtats entre el treball remunerat d'ho- 
mes i de dones (teoria del capital humi, 
teoria de la segmentació del mercat labo- 
ral, teoria marxista, teories feministes)- i 
s'acaba amb qüestions de segregació ocu- 
pacional, accés al mercat de treball, divi- 
sió internacional del treball remunerat i 
economia sumergida. 

Respecte a la situació sociodemogri- 
fica de les dones en el món. s'elabora un 
perfil a partir de la sex-ratio, I'estructura 
per edats, l'esperan~a de vida, la fecundi- 
tat, la planificació familiar, les tipologies 
familiars i la mida de les llars. També es 
fa una relació del nivell d'estudis a les dife- 
rents Brees territorials i de les oportuni- 

tats educatives de les dones, aixi com un 
repis de I'escala i de l'abast de les migra- 
cions de dones (causes, situació sociola- 
boral, problemes específics d'adaptació i 
integració). 

Tenint en comDte el nivell de desen- 
volupament, se segueix una divisió entre 
paisos desenvolupats i perifkrics (C6 i C7), 
dels quals es fa una descripció de les con- 
dicions de vida i de treball de les dones, 
distingint els espais rurals dels urbans. 
S'hi aborden qüestions relacionades tant 
amb el treball productiu com reproduc- 
tiu, mobilitat, entorn quotidii, vivenda, 
nutrició, etc., sempre en connexió amb 
allb referenciat en capítols anteriors acom- 
panyats d'estudis de casos realizats en les 
diferents irees, dades estadístiques, mapi- 
ficació de les mateixes. i re~roducció de 

' I 

quadres i esquemes de diferents treballs 
empírics. 

Deixant l'escala global o regional i pas- 
sant a una escala local, s'aborda el que 
constitueix l'espai quotidii (C8), tot bai- 
xant d'un nivell de dades agregades a una 
perspectiva individual, per analitzar les 
pesones com a individuus sense separar-les 
del context on viuen. Així, s'entra en qües- 
tions de simbolisme, espai subjectiu, espai 
existencial, geografia de la por, geografia 
de la violkncia i en el tema de les dimen- 
sions espai-temps en la vida quotidiana, 
el qual és tractat de manera més implia, 
incidint en la geografia del temps i els seus 
models. 

Finalment, en el darrer capítol (C9) 
s'introdueixen tres temes emergents on es " 
relaciona societat i territori, i que són con- 
siderats com a paradigmitics per la possi- 
bilitat de militancia respecte a la voluntat 
de canvi que té com a objectiu la geogra- 
fia del gknere. Es tracta de tres temes inter- 
relacionats aue han d'afectar la vida de la 
humanitat en el futur: desenvolupament, 
medi ambient i polítiques públiques. 

La recerca d'unes millors condicions 
de vida obliga a un replantejament de les 
relacions entre el Nord i el Sud, de l'eco- 
logia i de les polítiques, que en aquests 
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dos imbits i en el de l'organització social. 
V 

cal fer. La perspectiva de gknere hi és rele- 
vant i en aquest tmfasi s'emmarca el dis- 
curs final de l'obra: societat civil, provisió 
de serveis, actituds polítiques, la presencia 
de les dones en el poder polític formal, 
en els moviments socials, en els canvis en 
l'actitud política. Se'ns donen exemples 
de tota mena, tot citant diversos treballs 
sobre aquestes mattries, transcrivint frag- 
ments de manifestos, explicant amb més 
detall alguns casos com el dels moviments " 
populars urbans d'Amkrica Llatina (que 
ja havien estat apuntats en parlar de la 
vida de les dones als pa~sos perifirics i que 
ara se'n detalla la significació política), 
projectes de desenvolupament a 1'Africa 
i a I'Asia. on la Dresa de consideració del 
paper de les dones ha introdui't canvis en 
el seu danteiament. o els moviments 

I I 

mediambientals promoguts per dones al 
Japó, a Kknia, a l'fndia, amb una bptica 
diferent de I'habitual. 

El to de les autores és sempre directe, 
clar, concís, a voltes desafiador, crític, i 

remarca la possibilitat del canvi, nous 
enfocaments &estudi, possibles trampes 
en quk es pot caure, reconceptualització 
de teories, &actuacions, de models donats 
per entesos. Per aixb i per la generositat 
de les referkncies que s'hi citen (un total 
de 215 entrades amb prop del 50% dels 
títols en llengua castellana, domini de 
revistes de geografia i &economia, el 80% 
de referkncies editades a partir de 1986 i 
un 5% anteriors a 1980), així com per les 
línies de recerca que s'hi apunten, aquest 
manual va molt més enllh del pur estat de 
la qüestió, del repis i el resum de temes, 
i fa un pas endavant en la línia del que les 
mateixes autores manifesten en diverses 
ocasions: una geografia compromesa, una 
geografia que incita al canvi, que no 
defuig la crítica, que s'inscriu en el marc 
de la deconstrucció, una geografia femi- 
nista, una geografia del gknere. 

Hermínia Pujol i Estragués 
Universitat Autbnoma de Barcelona 

Centre &Estudis Demogrifics 


