
Resum

Geografia, paisatge i geohistòria ambiental són els conceptes escollits per descriure, res-
pectivament, una manera determinada de fer geografia històrica, que persegueix la fi de la
dualitat paisatgística (natura i societat) i l’afavoriment de la investigació transdisciplinària.

Paraules clau: geografia històrica, paisatge, geohistòria ambiental, transdisciplinarietat,
fonts documentals i fonts paleobotàniques.

Resumen. Algunas reflexiones sobre geografía, paisaje y geohistoria ambiental

Geografía, paisaje y geohistoria ambiental son los conceptos elegidos para describir, res-
pectivamente, una determinada manera de hacer geografía histórica, que se basa en la inves-
tigación transdisciplinaria y el fin de la dualidad paisajística (naturaleza y sociedad).

Palabras clave: geografía histórica, paisaje, geohistoria ambiental, transdisciplinariedad,
fuentes documentales y fuentes paleobotánicas.

Résumé. Quelques réflexions autour de la géographie, le paysage et la géohistoire environmental

Géographie, paysage et géohistoire environnemental sont les concepts choisis pour décri-
re respectivement une certaine manière de faire géographie historique, sur la base de la fin
de la dualité du paysage (nature et société) et favoriser la recherche transdisciplinaire. 

Mots clé: géographie historique, géohistoire environnementale, transdisciplinarité, sources
documentaires et sources paléobotaniques. 

Abstract. Some thoughts on geography, landscape and environmental geohistory

Geography, landscape and environmental geohistory are, respectively, the main topics used
to describe a certain way to make historical geography, which it’s based on the transdicis-
ciplinar research and to finish the landscape duality (nature-society). 

Key words: historic geography, landscape, environmental geohistory, transdisciplinarity,
documental sources and paleobotanical sources.
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El paisatge i la geografia

Si s’accepta que el paisatge —per definició— és un concepte dual, s’entendran
moltes de les dificultats i dels punts de desacord que provoca el seu estudi.
Segons Serge Briffaud (1994), va ser el sociòleg Jacques Cloarec qui, la dèca-
da de 1980, va haver de remarcar la dualitat del terme paisatge: «[…] le paysage
se présente au chercher comme un objet duel. Il est à la fois élément du “réel”
et objet “idéel”, réalité et représentation» (Cloarec, 1984, p. 285). Fent un
símil, es podria dir que la dualitat geogràfica es repeteix: l’element «real» seria
el medi, els elements del territori, i l’objecte «ideal», la representació que la
societat fa d’aquests elements. Com la geografia, el paisatge els necessita tots
dos per existir. Així, mentre que la ciència geogràfica viu de l’estudi de les rela-
cions establertes entre societat i natura, de l’explicació de les diferenciacions
regionals i de la localització en l’espai que això provoca, el paisatge és una eina
que permet analitzar aquestes realitats des d’un punt de vista físic i a la vega-
da mental, en interpretar la percepció que la societat fa d’aquest territori i la
manera com el representa. Tradicionalment, la definició dual del paisatge s’ha
separat entre els que defensen que l’estudi del paisatge només es pot afrontar
des de la percepció subjectiva («visió artística») i els que pensen que el seu estu-
di pot ser objectiu i ha de fugir de tota subjectivitat («visió ecologista o natu-
ralística»).

Els que defensen la visió artística, es basen en el fet que el paisatge només
es pot percebre des de la subjectivitat, a partir de les representacions que les
societats han fet del seu entorn (Maderuelo, 2005). En aquesta línia argu-
mental, Alain Roger (2000) explica com Augustin Berque (1995) és del parer
que una societat només ha de ser considerada com a paisatgística si compleix
quatre criteris:

1) Té representacions lingüístiques (una o unes quantes paraules) per dir pai-
satge.

2) Té representacions literàries, orals o escrites, que expliquin o que descri-
guin les «belleses» del paisatge.

3) Té representacions pictòriques que tenen com a tema el paisatge.
4) Té representacions en forma de jardí, en tant que representació estètica de

la natura.

Alain Roger, en canvi, considera massa radical l’opció que estableix que
s’hagin de complir aquests quatre criteris simultàniament i per això accepta
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que només es doni alguna de les condicions anteriors. Això li permet ampliar
la visió que únicament la Xina antiga i l’Europa occidental a partir del segle
XV poden ser considerades societats paisatgístiques (Berque, 1995) i parla de la
Grècia antiga i la civilització romana com a societats protopaisatgístiques (Roger,
2000). 

El cert és que, en l’origen del terme paisatge, pràcticament sempre hi ha la
consideració «artística del paisatge», però gairebé sempre sembla que estigui
vinculada al territori. Una de les persones que ha estudiat més bé l’origen eti-
mològic del terme ha estat Catherine Franceschi; aquesta autora arriba a la
conclusió que la paraula paisatge pot estar vinculada al sentit territorial i a la
seva representació, però no tots els països fan servir aquest mot per al mateix.
Així, segons els holandesos i els alemanys, pays i la seva representació són la
mateixa paraula, mentre que, segons els francesos i els anglesos, les expressions
són diferents; els espanyols i els italians tindrien la coexistència de les dues
situacions (Franceschi, 1997). 

La definició del paisatge a Catalunya participa d’aquesta ambigüitat, tal
com es recull al Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana
(Coromines, 1986), on la paraula paisatge no existeix com a tal, sinó que cal
remetre’s a l’entrada «pagès» com aquell qui viu en el pagus, en el camp, i que
ve del llatí tardà pagensis. Aquesta dualitat conceptual es recull directament en
d’altres diccionaris, com ara el Diccionari català-valencià-balear (1993), el Dic-
cionari general de la llengua catalana (Fabra, 1977) o el Diccionari nacional de
la llengua catalana: darrera i definitiva recopilació de la nostra llengua viva feta
pel deixeble, col·laborador i continuador de l’obra de Pompeu Fabra (Fabra i Mira-
cle, 1993), on, d’una banda, paisatge vol dir ‘part de terreny o regió’ i, d’una altra,
fa referència a les arts pictòriques i expressa el paisatge com a pintura que repre-
senta un paratge natural, especialment de camp o de muntanya. Segons Maria
de Bolòs (1992), aquest concepte s’incorpora a finals del segle XV a l’escola de
paisatgistes holandesos encapçalada per Albert Dürer, per al qual un paisatge
era una porció de la superfície terrestre (no del mar, que s’anomenaven mari-
nes) representada a partir d’un quadre pintat o dibuixat, tot i que aquest tema
encara és motiu de discussió, perquè, segons Javier Maderuelo (2005, p. 200):
«estos escasos ejemplos no pueden ser considerados en sí auténticos paisajes». 

La idea principal de Berque i Roger és que el paisatge no existeix fins que
no hi ha una percepció estètica del paisatge. Entenc el seu raonament però no
el comparteixo. Des del meu punt de vista, és reduccionista pensar que el pai-
satge només és la percepció estètica del territori, ja que és possible percebre un
territori d’altres maneres, i, per tant, crec que és excessivament reduccionista pen-
sar que la percepció del territori només ha de ser estètica. Voleu dir que no és
possible percebre la sensació de por quan s’està a les fosques i, per tant, quan
no es veu res però sí que s’utilitzen els altres quatre sentits? El paisatge és un
concepte totalment cultural i, per tant, la participació de tots els sentits (vista,
oïda, olfacte, gust i tacte) és fonamental per entendre’l, d’acord; però l’apre-
ciació d’un paisatge va més enllà dels criteris purament estètics, ja que també
hi intervenen els vincles establerts entre un territori i la societat que hi habita.
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En aquest sentit, penso que són fonamentals la comprensió dels «valors natu-
rals» i el «sistema econòmic» per analitzar el paisatge; per tant, no puc com-
partir els raonaments de Roger quan diu: «[…] evidentment, el coneixement
dels geosistemes i dels ecosistemes és indispensable, però no ens fa avançar cap
pas en la determinació dels valors paisatgístics, que són socioculturals» (Roger,
2000, p. 147). Precisament perquè són socioculturals és el motiu pel qual cal
considerar la relació establerta entre la societat i la natura per comprendre el
paisatge. I en cap moment això vol dir anar en contra de l’estudi de la per-
cepció, ni confondre la història del paisatge amb la història del medi ambient,
com han advertit alguns autors (Briffaud, 1994; Roma, 2004). Són arguments
que només serveixen per justificar la idea que el paisatge no ha existit a totes les
societats, i defensar uns postulats teòrics —segons el meu parer— molt inte-
ressants però excessivament esbiaixats. A l’extrem oposat, s’hi han de situar els
estudis de paisatge que només consideren els valors naturals. En els casos més
radicals, la consideració del paisatge pot arribar a prescindir, fins i tot, de
l’element humà, tal com es proposava a la «ciència del paisatge» russa, que va
desenvolupar un mètode científic per a l’estudi del paisatge basat en l’anàlisi
d’un gran nombre de paràmetres físics, l’interès fonamental dels quals era la
quantificació i la mesura dels paisatges a partir dels moviments de massa i d’in-
tercanvis energètics (Rougerie i Beroutchachvili, 1991). El paisatge s’assimi-
lava, així, a un sistema, a un geosistema. Fou Sochava qui va dir que el geosis-
tema era un sistema natural de nivell local, regional o global, en el qual el
substrat mineral, el sòl, les comunitats d’éssers vius, l’aigua i les masses d’aire,
en les diverses subdivisions de la superfície terrestre s’interconnecten pels can-
vis de matèria i energia en un únic conjunt (Beroutchachvili i Bertrand, 1978).
El problema d’aquesta anàlisi era la previsió a llarg termini, ja que la pròpia
escala de canvi del sistema afectava les previsions, la gran quantitat de dades
que calia analitzar, així com el factor antròpic, que no es controlava plena-
ment, ja que aquests mètodes s’havien concebut per a regions poc habitades
on els fenòmens socioculturals en quedaven exclosos. 

Tot i que no tots els plantejaments de les ciències naturals prescindeixen
de l’element humà, el cert és que la concepció del paisatge com un nivell d’or-
ganització dels sistemes ecològics s’ha de situar just damunt de l’ecosistema i sota
de la regió i el continent. Per aquest motiu, el paisatge s’ha usat per explicar
la teoria de les pertorbacions, tant des d’un punt de vista natural com humà
(Margalef, 1991). L’ecologia del paisatge és el resultat d’aquesta visió que podem
considerar holística, perquè combina «el enfoque horizontal utilizado por geó-
grafos, para el estudio del entretejido espacial de los fenómenos naturales, con
el enfoque vertical con el que los ecólogos estudian el complejo funcional en
un sitio dado o ecotopo» (Naveh i Lieberman, 2002, p. 3). 

El desenvolupament de l’ecologia del paisatge es pot analitzar en diferents
obres (Burel i Baudry, 2000; Forman, 1995; Naveh i altres, 2001; Pino i Rodà,
1999; Rafa, 2000). A Catalunya i en general a tot Espanya, la influència hi
arriba dels Estats Units d’Amèrica. Segurament per això sovint es té la sensa-
ció que el territori s’ha concebut només com una matriu a l’interior de la qual
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un seguit de corredors permeten establir la relació entre diferents illes consti-
tuïdes per diversos valors naturals (Burel i Baudry, 2000).

En resum, en l’actualitat el paisatge continua sent objecte de debat entre
dues posicions enfrontades:

a) Els que veuen el paisatge només com una eina per explicar les representa-
cions que la societat fa del territori (Berque, 1995; Roger, 2000; Roma,
2004; Maderuelo, 2005) i les formes com l’acció humana ha condicionat
la percepció territorial (Glacken, 1996; Frolova, 2000; Lima, 2000). 

b) Aquells que entenen que el paisatge és una bona manera d’aproximar-se a
l’estudi de la història natural, a partir de l’ecologia del paisatge (Pino i
Rodà, 1999; Varga i Vila, 2006; Marull i altres, 2006) i de la reconstrucció
dels paisatges i les diverses formes en què la natura ha estat modificada per
l’acció humana (Atkins i altres, 1998; Davasse, 2000; Esteban, 2003; Galop,
1998; Marsh, 1998; Pèlachs, 2005).

La fi de la dualitat paisatgística?

La fi de la dualitat paisatgística arribarà el dia que se sigui capaç d’incloure les
dues visions en una de sola, però fins ara no hi ha treballs que ho facin. La majo-
ria d’intents que conec en aquest sentit no passen del mer plantejament teòric
d’aquesta problemàtica. D’aquí que es vulgui insistir en els plantejaments pro-
posats per Claude i Georges Bertrand (2000, 2002), els quals es plantegen de
quina manera es pot superar la barrera que comporta la dualitat (territori-per-
cepció) del paisatge. La manera que utilitzen consisteix a plantejar un gradient
d’artificialització o d’antropització del territori, el qual s’assimila al medi ambient
situant l’àmbit natural —o físic— en un pol i el social —o metafísic— en un
altre. Aquests autors expliquen com, per trencar aquesta barrera, el territori s’ha
de tractar de manera híbrida. El retorn a la geografia passa per trencar la duali-
tat establerta entre la naturalesa i el seu contrari, que és l’artificialització, i és
que, segons ells, no es pot separar l’ambient social del biofísic. Ells proposen
fer-ho a partir d’un sistema que han anomenat GTP (geosistema, territori, pai-
satge) i que serveix per explicar tres categories espaciotemporals diferents però
complementàries i que defineixen l’espai geogràfic (Bertrand, 2001):

a) El geosistema representa l’element natural bàsic del sistema, aquell que es
percep i té una funció d’ús com a font (source). Per tant, serà la categoria
espaciotemporal responsable d’analitzar el grau de naturalitat del sistema,
és a dir, veure fins a quin punt els processos de naturalitat i antropització són
dominants o no. 

b) El territori representa l’element econòmic, aquell que es pot considerar
com a entrada socioeconòmica, el recurs (ressource) i, per tant, s’haurà de
mesurar a partir del seu grau d’artificialització.

c) El paisatge representa l’entrada sociocultural del sistema ambiental, aquell
recurs natural que, després de ser filtrat per la cultura (acte de percepció o
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ús directe), adquireix un seguit de valors simbòlics (ressourcement) i que es
basa en un procés d’artialització (artialisation). Aquest neologisme que va
proposar Roger (2000) i que significa la transformació per mitjà de la
referència artística (pictòrica), d’un país viscut o d’un paisatge contemplat
i percebut, és usat pels Bertrand en un sentit més ampli i es refereix a tots
els tipus de representació paisatgística (Frolova, 2003).

Tot plegat es pot entendre més bé amb un exemple: si es pren l’element
arbre com a referent, és evident que, com a geosistema, es tracta d’un ele-
ment natural amb unes funcions determinades i particulars. Ara bé, si s’ob-
serva des del sistema territorial, un arbre és una font de recursos en tant que fusta
per ser tallada i venuda. Per contra, el mateix arbre en determinades situacions
culturals pot veure incrementats els seus valors i se li poden atribuir unes con-
notacions simbòliques que el facin diferent de la resta (per exemple: el Pi de
les Tres Branques per al nacionalisme català). És a dir, la idea que el medi natu-
ral és híbrid i que ha de ser tractat com a tal des de la transdisciplinarietat s’im-
posa. En l’actualitat, tot el medi natural està fortament artificialitzat i, per tant,
els estudis s’han d’afrontar també des d’una visió històrica, analitzant les dife-
rents periodicitats que han afectat el territori. 

Què hi manca? Doncs, si el paisatge és el resultat de la construcció antrò-
pica, física i mental de cada moment de la història, això és el que s’ha d’estu-
diar: una construcció física, perquè el territori ha estat profundament modificat
per la societat, però també mental, perquè és l’apreciació subjectiva de les persones
el que ha atorgat categoria al paisatge d’un territori. Aquest procés donarà com
a resultat una superposició territorial de registres (socials i naturals) testimo-
ni de l’evolució dels diferents paisatges de cada època que serviran per estu-
diar el paisatge i per fer geohistòria ambiental. El fet que la diversitat i els nivells
de complexitat del sistema, juntament amb les diferents escales temporals i
espacials, s’han de combinar amb el món de la sensibilitat, de la percepció
humana. El paisatge s’ha de tractar com un palimpsest físic i mental. 

Breus apunts sobre geohistòria ambiental

Si l’èmfasi es posa a l’escala temporal, l’interès per les geografies del passat con-
dueix la geografia a l’estudi històric. La geografia històrica és l’anàlisi de les
relacions entre la societat i el territori en d’altres temps, i això fa que, en fun-
ció de l’espai analitzat, la geografia històrica s’ocupi dels canvis demogràfics,
de l’agricultura i del món rural, de la ramaderia tradicional, de les ciutats i de
la xarxa urbana, de la geografia industrial, de la cartografia antiga, etc. (Vila-
grasa, 2000). 

S’ha d’entendre la geohistòria ambiental com aquella part de la geografia
històrica que s’ocupa de les qüestions ambientals. I malgrat que la geohistòria
ambiental ha estat enfocada sota diversos epígrafs com a «ecohistòria» o «histò-
ria ambiental», tal com explica Josep Fontana (1992), aquestes etiquetes no
han perseguit res més que certa rellevància mediàtica. En l’actualitat, l’ano-
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menat «canvi global», amb el canvi climàtic com a pal de paller, «ha acabat per
capturar una atenció científica, mediàtica i popular comparable a la dels altres
grans reptes que preocupen les societats humanes d’avui» (Boada i Saurí, 2002,
p. 5). Els precedents són més antics, ja que, tant des de l’escola culturalista de
Carl. O. Sauer, com des de l’escola geogràfica dels Annales francesa, la preo-
cupació per l’explicació de les qüestions ambientals es recull en innombrables
obres de geografia i, per tant, directament o indirectament, defensa les
aportacions fetes per J. Brunhes, A. Demangeon, P. Vidal de la Blache, 
M. Bloch, etc. 

En l’actualitat, la geografia històrica persegueix la comprensió de la geo-
grafia del passat per explicar més bé l’actual i sempre a partir d’un referent
espacial concret on es puguin situar les accions de la societat sobre l’espai. En
aquest sentit, el model GTP sembla una bona opció, perquè permet anar del
passat al present per estudiar la relació entre natura i societat en diferents bino-
mis espaciotemporals al llarg de la història.

Recentment, la preocupació per les qüestions ambientals ha fet que hi
hagués una proliferació d’obres de característiques generals i que poden servir
per il·lustrar l’estat de la qüestió sobre la geografia històrica i les idees ambien-
tals en sentit ampli (Arnold, 2000; Atkins i altres, 1988; Butlin, 1993; Delé-
age, 1993; González de Molina, 1993; Horden i Purcell, 2000; Powell, 2000;
Simmons, 1996).

De fonts documentals i paleobotàniques

Una anàlisi completa del paisatge implica l’explicació ordenada, en primer lloc,
del medi (vegetació i clima), base de l’escenari o geosistema (G). En segon
lloc, l’anàlisi de l’aprofitament dels recursos per comprendre de quina mane-
ra el medi natural s’ha modificat per generar el territori (T). I, finalment, la
interpretació i valoració (imatges i representacions) que la construcció social
ha fet com a paisatge (P). Per aquesta raó, els estudis de paisatge analitzats des
de la geohistòria ambiental gairebé sempre són parcials i incomplets.

Així, si tradicionalment els estudis ambientals havien realitzat un tracta-
ment del sistema de forma dual a partir del binomi format pels conceptes
de natura i societat, ara l’estudi demana un tractament unitari i global (Proc-
tor, 1998). A més, si abans els problemes podien ser tractats de forma està-
tica, ara s’imposa l’explicació dinàmica i variable al llarg del temps (de la
descripció a la visió diacrònica, de les teories de l’ordre i l’estabilitat tradi-
cionals a la teoria del caos i del canvi), la qual cosa en complica enormement
l’anàlisi (Boada, 2001). El canvi ha de ser entès com un augment de l’orga-
nització, és a dir, de la complexitat del sistema (Margalef, 1991). Però el sis-
tema, a més de la pròpia histèresi natural dels seus elements, té un fort com-
ponent antròpic, la qual cosa ha portat a considerar la necessitat de realitzar-ne
el tractament de forma global, híbrida. I per això cal fer servir registres d’in-
formació propis del sistema natural, però també del sistema social, per ana-
litzar-ne tot el conjunt. 
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Per tant, la integració metodològica completa passa per incorporar dife-
rents tècniques de tipus paleobotànic (ciències naturals), però també docu-
mental (ciències socials) (Matamala i altres, 2005) a cadascuna de les etapes
d’anàlisi. De fet, per comprendre més bé la història vegetal, com més se n’uti-
litzin, millor, ja que el fet d’utilitzar-ne una no exclou les altres. El problema
principal a l’hora d’usar registres documentals i paleobotànics és provocat per
la variabilitat de les escales temporals, ja que les fonts documentals —si exis-
teixen—, com més es retrocedeixi en el temps, més valor i precisió perden i
llavors les interpretacions s’han de fer sobretot a partir de tècniques paleo-
botàniques. Per contra, a mesura que s’arriba als moments actuals, les fonts
documentals guanyen valor i precisió, mentre que els registres paleobotànics
poden perdre fiabilitat.

La recerca basada en les fonts documentals s’entén amb un sentit ampli,
és a dir, contempla qualsevol font de dades recuperables en el temps i en l’es-
pai. I això inclou tant suport de paper com magnètic, així com de caràcter
públic i privat, i en forma de publicació o com a document inèdit de fons d’ar-
xiu. Les fonts documentals es poden classificar en escrites, gràfiques i docu-
ments resultants d’informació recollida oralment. 

De fet, aquest no és pas un tema nou, ja que fa molts anys que s’usen aquests
registres per descriure les característiques del medi natural, tal com explicava Joan
Sabí (1982) quan feia una aproximació a les fonts documentals del Bages i
esmentava els treballs realitzats al Regne Unit i a França com a exemples que
es podien seguir. Abans, la geografia regional francesa i la cultural americana
havien assajat aquest mètode. En els darrers anys, sembla que la història del
paisatge a partir de les fonts documentals desperta un interès renovat. I malgrat
que no s’ha abordat en gran quantitat, sí que s’ha fet en una gran varietat de pro-
blemàtiques: incendis forestals (Lloret i Marí, 2001), explotació forestal (Qui-
rós, 2002; Utrilla i altres, 2003), ramaderia (Gómez-Pantoja, 2001), canvis en
els usos del sòl (Sanchis, 2001; Molina, 2000; Sabio i Iriarte, 2003; Tello,
2006), canvi climàtic (Barriendos, 1998; Creus, 2000; García Codron, 2000),
fauna (Casanova, 2002; Woutersen, 2000). Tot i que, segons Marugan (2001,
p. 1), «potser el tema més tractat ha estat el dels sismes [...] ja que l’estudi dels
sismes històrics va repercutir a l’hora d’establir el mapa de riscos sísmics de
Catalunya». 

Les fonts paleobotàniques inclouen tots aquells registres que permeten
reconstruir la història de la vegetació en qualsevol temps anterior al present,
per bé que alguns autors restringeixen el terme a l’etapa anterior al període
històric (Da Lage i Métailié, 2000). En paleobotànica, hom pot distingir entre
restes vegetals «micro» i «macro». 

Si es comença el repàs a partir de l’estudi de les microrestes vegetals, s’ha
de parlar de pol·len (i espores) i microcarbons. L’anàlisi de pòl·lens fòssils és
la tècnica que ens forneix de la informació més antiga i contínua i s’ha utilit-
zat per determinar la presència dels diferents tàxons vegetals al llarg del temps
en el si d’un dipòsit sedimentari. A la península Ibérica, alguns treballs de sín-
tesi recents (com els de Riera, 2006; De Beaulieu i altres, 2005; González-
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Sampériz i altres, 2005; Jalut i altres, 2000) han posat de manifest la importàn-
cia de les anàlisis palinològiques per a l’estudi paleoclimàtic i vegetal. La pro-
liferació de les anàlisis pol·líniques i l’augment de datacions absolutes han
permès realitzar treballs de síntesi (Riera, 2006).

Pel que fa a les macrorestes vegetals, cal considerar l’antracologia i la den-
drologia com les principals per al seu estudi. L’antracologia és l’estudi de car-
bons de fusta recollits en un medi arqueològic o en el context d’una sedimen-
tació natural (Chabal, 1997); en qualsevol cas, l’estructura anatòmica de la
fusta, prèvia a la carbonització, s’ha d’haver conservat, la qual cosa permet fer
la identificació botànica de l’espècie en el millor dels casos i del gènere la major
part de vegades. A la península Ibèrica, la major part dels antracòlegs són
arqueòlegs de formació (Vernet, 1997), per això, a Catalunya —i a bona part
de la península Ibèrica—, ha estat un aspecte molt tractat en jaciments arqueo-
lògics (Allué, 2002; Piqué, 1991; Grau, 1991) i, més recentment, en l’estudi de
carboneres vegetals (Pèlachs, 2005). 

Pel que fa referència a la drendrologia, aquesta és una ciència que es basa en
els creixements de fusta dels arbres, per això, a partir del comptatge dels dife-
rents anells de creixement i la seva mesura, es poden establir les edats i la mane-
ra com l’arbre ha crescut. A partir d’aquestes dades, es poden fer extrapola-
cions de l’edat del bosc i buscar explicacions a la forma com ha crescut l’arbre,
la major part de les quals són de tipus climàtic (Bosch i Gutiérrez, 2001; Cama-
rero i altres, 2000; Creus, 2000; Saz i Creus, 2001).

Reflexions finals

La visió geogràfica del paisatge s’estableix amb el benentès que no es pot con-
tinuar amb la contraposició entre la natura i la societat, perquè la natura també
és la societat, i l’element humà —tant si agrada com si no— forma part de
tots els ecosistemes, i el paisatge també és l’estudi d’aquesta relació. En sentit
estricte, un paisatge existeix en el moment que algú el percep, altrament, és
un entorn, un medi, etc. A més, considerar que el paisatge només fa referèn-
cia a l’aspecte estètic vol dir oblidar que moltes vegades han anat plegats. En
aquest sentit s’expressa Marina Frolova quan recorda com, a la geografia russa,
landschaft i paysage originàriament eren sinònims (Frolova, 2000). I, per tant,
entenc què es vol dir quan es diu que no es pot confondre l’estudi del medi
ambient i el del paisatge —ho comparteixo—, però també penso que no es
pot oblidar que sovint s’han confós i no per això s’han de bandejar estudis
molt interessants. 

El repte principal rau en la dificultat de plantejar treballs transdisciplinaris
que integrin tots els punts de vista que proposa el model GTP i sobretot a
interpretar la dinàmica del paisatge natural, a la vegada que les percepcions
que, a cada moment de la història, ha tingut la població que s’ha relacionat
amb aquell medi. 
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