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Objectius 
L’alumnat haurà de ser capaç d’escriure i reflexionar amb correcció sobre la importància que tenen els processos 
històrics per entendre la geografia del present des d’una perspectiva cultural. 

Continguts 
La geografia és història, ja que és impossible entendre com és el món actual si no coneixem els processos que ens 
han dut al present. Així, aquesta assignatura és una introducció a la geografia històrica des d’una perspectiva 
cultural. La intenció de l’assignatura és mostrar diferents maneres d’interpretar el món al llarg del temps, sobretot 
a partir dels paisatges culturals. Com que no podrem anar a llocs gaire llunyans per estudiar aquests paisatges, 
utilitzarem textos, mapes i imatges com substituts del treball de camp. En aquest curs es farà una visió general del 
que és la geografia històrica i cultural, de quines han estat les principals aportacions en aquesta subdisciplina, de 
quins són els diversos camins a seguir dins aquesta subdisciplina, de quines utilitats pot tenir per a la geògrafa i 
geògraf d’avui l’estudi geogràfic del passat. Per seguir aquesta assignatura és convenient tenir coneixements 
generals de geografia, però també d’història i d’altres ciències socials, així com poder llegir en anglès i en 
llengües romàniques. 
1. Introducció 
 Què és la geografia històrica i cultural 
 El temps i la geografia 
 Instruments: arxius, biblioteques, cartoteques, llibreries, Internet 
2. La geografia dels viatges 
 La història cultural dels viatges 
 La història de la cartografia i els viatges 
 Els paisatges dels viatges 
 El Camino de Santiago 
3. La geografia de les identitats 
 Identitats, territori i cultura 
 Nacionalismes i geografia 
 Estudi de casos: Itàlia, Espanya, Catalunya… 
 La geografia històrica de l’organització territorial de Catalunya 
4. Els paisatges de la cultura 
 Una geografia de la vida quotidiana: la casa, l’alimentació 
 Llengua, religió, música 
 Els paisatges de la mort: cementiris, guerres 
 Estudi de casos: el barri de Gràcia de Barcelona 
Avaluació
Per les dues convocatòries de l’assignatura s’haurà de fer el següent: un treball de curs (30% de la nota); 
comentari de tres lectures(30% de la nota); un mapa conceptual raonat sobre què és la geografia històrica i 
cultural (30%); participació en les discussions (10% de la nota). El treball de curs consisteix en realitzar una 
reflexió personal sobre els tres blocs temàtics de l’assignatura (viatges, identitat i paisatges) aplicada a la vida de 
cadascú/una. Amb cadascun dels i de les alumnes es veurà quins tres llibres poden ser més útils tot relacionant els 
seus interessos personals i els objectius de l’assignatura. El mapa conceptual es realitzarà a partir dels conceptes 
que l’alumnat cregui més fonamentals del material que es treballi durant l’assignatura. 
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