
RESSEI 

Al fin y al cabo, en su poc0 conocido tra- hores hegembnics postulats teorbtico- 
bajo deografía y ~ed&ogía  en España a 
principios del siglo xx (Lorca, Instituto 
Express, junio de 1976, pp. 17-20) el 
mencionado geógrafo señalaba: c<Tam- 
bién podria decirse -en todo caso es una 
hipótesis que convendria estudiar- que el 
coitacto de la Geografia con la Pedago- 
gia obligó a 10s geógrafos a insistir excesi- 
vamente en un camino que situaba el tra- 
bajo de campo, la observación directa, en 
el centro del método geográfico>> (p. 20). 
Cuestión ésta cuyo esclarecimiento es de 
suma importancia, puesto que, tal y 
como intuia el propio H .  Capel en el arti- 
culo aludido, ;os permitiria comprender 
la génesis del sempiterno empirismo que 
ha caracterizado a 10s estudios geográfi- 
cos. Lo que, a su vez, nos ayudaria a 
ccponer en su sitio,, históricamente ha- 
blando, la primacia que tradicionalmente 
se ha concedido al estudio del <<entorno>> 
en la enseñanza de la geografia. 
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El 1967 Chorley i Hagett editaven Mo- 
dels in Geography, el manual classic, jun- 
tament amb Explanation in Geography 
de D.  Harvey, d'enfocament teorbtico- 
quantitatiu dins la geografia anglosaxo- 
na. Només dos anys més tard veia la llum 
Antipode, una revista de geografia que 
s'autoanomenava radical i que naixia 
amb un clar esperit crític envers els ales- 

quantitatius. Més de vint anys ens sepa- 
ren, doncs, d'aquestes dues fites, anys de 
canvis fonamentals en el món i en les 
cibncies socials, i, no cal dir, en la matei- 
xa geografia. 

Si el llibre de Chorley i Haggett aporta 
una concepció de la geografia com a cibn- 
cia social a la manera positivista, New 
Models in Geography pretén realitzar 
una tasca semblant, entenent, pero, la 
geografia com a economia política. Així, 
els dos volums d'aquesta obra constituei- 
xen una síntesi de les principals contribu- 
cions i debats de la geografia radical an- 
glosaxona durant els darrers vint anys. 
La biografia dels editors ja exemplifica 
prou bé aquesta trajectoria. Peet, funda- 
dor i editor d'Antipode fins fa poc, repre- 
senta les característiques classiques del 
corrent radical, en concret la progressió 
des dels estudis sobre les injustícies so- 
cials del capitalisme avan~at,  que marca- 
ren els primers anys de la revista, fins a la 
incorporació del marxisme com a princi- 
pal marc tebric de referimcia. Thrift, en 
canvi, es mou més confortablement dins 
del que podríem anomenar <<post-ismes>>, 
i defensa una concepció de la geografia 
més critica que radical. Junts han reunit 
una trentena d'autors, la personalitat 
professional dels quals indica també una 
saludable barreja entre els antics i els 
nous corrents d'aquesta escola. La selec- 
ció d'autors resulta un clar exoonent de 
l'evolució de la geografia radical que, 
com assenyala Doreen Massey al prbleg 
(p. ix), genera ja els seus propis marcs 
d'anilisi i les seves prbpies preguntes i 
debats. 

Cada volum consta de quatre parts, 
precedides d'una introducció general i 
d'unes introduccions especifiques a cada 
part. La intenció dels editors és dotar ca- 
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dascun dels capítols d'un doble emfasi. 
D'una banda, es pretén recollir les princi- 
pals idees i debats dins de les diferents 
%rees d'investigació, mentre que, d'altra 
banda, es proposen les línies de recerca 
que semblen més suggestives de cara al 
futur. 

La introducció general de Peet i Thrift 
perioditza la trajectbria d'aquests nous 
models en geografia en quatre etapes ca- 
racteritzades respectivament per: l) I'e- 
mergbncia de la crítica radical durant la 
primeria dels anys setanta; 2) la consoli- 
dació del marxisme estructuralista com a 
discurs hegembnic durant la resta dels se- 
tanta i els primers anys de la dbcada dels 
vuitanta; 3) la crítica a I'estructuralisme, 
de mitjan dels vuitanta, i 4) la decons- 
trucció de totes les arnetanarratives), geo- 
grafiques, emblematica del postmoder- 
nisme, que avui comenGa a impregnar ra- 
pidament la geografia radical. Aquesta 
periodització, perb, es fa difícil de seguir 

una de les interpretacions marxistes més 
suggestives realitzades per un gebgraf 
sobre les relacions entre natura i capita- 
lisme). Per la seva part, O'Riordan se 
centra en el component polític del medi 
ambient, i, en particular, en la significa- 
cio actual del moviment ecologista euro- 
peu. Hom nota en aquests dos capítols un 
bmfasi més gran en les obres que intenten 
vertebrar teoria i practica (I'ecologia po- 
lítica segons Blaikie i Brookfield o els di- 
ferents treballs sobre el concepte de de- 
senvolupament sostenible), que en la re- 
flexió tebrica estricta. La gravetat dels 
problemes del medi ambient justifica les 
propostes de caire reformista-radical 
(O'Riordan), amb un taranna c<d'anar 
per feina)) poc comú en la resta dels dos 
volums. 

El segon bloc d'aquest primer volum 
passa revista als <<Nous models de desen- 
volupament desigual i canvi regional*. 
És aquí on ja s'introdueixen plenament 

en les distintes contribucions, atbs el els debats ara característics de la geogra- 
ritme desigual de penetració de les críti- fia radical, principalment les relacions 
ques i debats radicals en les múltiples 
subdisciplines de la geografia. Compa- 
reu, per exemple, el grau de sofisticació 
tebrica assolit pels estudis urbans, amb la 
feblesa de les qüestions rurals o de medi 
ambient. 

El  primer volum comenGa amb el bloc 
dedicat a <<Nous models de recursos natu- 
rals i medi ambientn. Aquesta és una 
area tradicionalment deficitaria dins la 
geografia radical, i els dos capítols que se 
li dediquen palesen la gran tasca que en- 
cara resta per fer. Emel i Peet revisen al- 
guns treballs recents de gebgrafs on es co- 
menGa a insinuar una analisi crítica de les 
relacions entre natura i societat, molt 
més fecunda en el cas dels riscos naturals 
(incromprensiblement, perb, no mencio- 
nen Uneven Development, de Neil Smith, 

entre processos locals i canvis estructu- 
rals o,  en altres paraules, la significació 
causal de les distintes escales geografi- 
ques. Per a Schoenberger, els nou; mo- 
dels de l'economia política utilitzats en 
l'anilisi regional (models de canvi tecno- 
lbgic, d'organització empresarial o de 
mercats de treball) pateixen problemes 
semblants als de I'economia neoclassica 
en tant que no poden capturar per si ma- 
teixos la multiplicitat de processos pre- 
sents en el creixement i declivi de les re- 
gions. Neil Smith fa servir la teoria de la 
localització per advertir-nos dels perills 
del <<nou empirisme,, que impregna tre- 
balls com ara els de Massey. Tot i que re- 
coneix la dificultat d'il.luminar la caixa 
negra situada entre teoria i practica, 
Smith afirma que moltes de les dificultats 
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presents en les investigacions empíriques molt mediatitzades pels contextos socials 
es podrien resoldre amb una millor carac- i espacials. Finalment, R.  Fincher s'ocu- 
terització del concepte d'escala geogrhfi- pa de 1'Estat local i en qüestiona l'auto- 
ca. Pel que fa a la geografia rural, Cloke nomia respecte de 1'Estat central. Aixo li 
hi lamenta la minsa preskncia de l'enfo- serveix per criticar, des d'una perspectiva 
cament radical, potser perquk és on l'e- f o r ~ a  ortodoxa, els estudis que afavorei- 
conomia política marxista ha trobat un xen processos locals sobre processos ge- 
dels problemes més intractables, com és 
el de la pervivkncia de l'agricultura fami- 
liar. Lovering estudia la qüestió de la 
reestructuració (econbmica) i el seu im- 
pacte sobre les kees  locals (localities). 
Rebutja el reduccionisme de l'espai a la 
societat, i també les pretensions totalitza- 
dores de qualsevol teoria, sigui positivis- 
ta o marxista, perd també es mostra molt 
crític amb el afetitxisme espacial>> inhe- 
rent als nous estudis sobre localities. Cor- 
bridge es mou ja clarament en un terreny 
postmarxista per explicar els nous mo- 
dels del subdesenvolupament. Evita uti- 
litzar la paraula <<teoria>> (<<narració>> o 
<<relat>> semblen més adients) i proposa 
fer una analisi del poder al Tercer Món 
fora de l'kmbit estrictament economic 
(mode de dominació és preferible a mode 
de producció). 

El primer volum es tanca amb el bloc 
dedicat a <<Nous models sobre la nació, 
1'Estat i la política>>. Aqui, Cooke exami- 
na el fenomen del nacionalisme (que re- 
dueix, perd, a les nacions-estat), del qual 
destaca les seves arrels polítiques per 
sobre de les econbmiques o culturals. R. 
Johnston insisteix en el seu -molt criti- 
cat- eclecticisme tebric -integració d'en- 
focaments instrumentalistes, manageria- 
listes i pluralistes- per bastir una geogra- 
fia de 1'Estat. Gordon Clark ens ofereix 
una reinterpretació molt innovadora de 
les relacions entre Geografia i Dret. 
L'autor afirma que els marcs jurídics no 
són quelcom neutral, com se suposa mol- 
tes vegades, sinó construccions polítiques 

nerals. 
El segon volum aplega les contribu- 

cions més recents dins la Geografia radi- 
cal, caracteritzades, sobretot, per haver 
posat en dubte el marxisme com a para- 
digma hegemonic. A la introducció sobre 
<<Nous models de la ciutat,, Thrift ja ens 
adverteix que, per entendre les ciutats, 
cal moure's <<. . . de les cibncies socials a 
les humanitats, de l'analisi a la interpre- 
tació.. . (en definitiva). . . de les estructu- 
res a l'acció humana, (p. 48). Tanmateix, 
les ciutats continuen essent punts focals 
de producció i de consum. Pel que fa al 
primer, Leitner i Sheppard critiquen la 
geografia urbana economica que dedueix 
la localització de la producció a partir de 
la demanda, i advoquen per una atenció 
semblant a l'oferta, sobretot a partir de la 
propietat i de la renda de la terra. Pratt 
revisa els treballs que intenten trobar 
punts de contacte entre relacions de clas- 
se i forma urbana. Aqui hi ha una impor- 
tant crítica a David Harvey, en el sentit 
que l'estructura espacial de les ciutats 
<<també>> contribueix a reproduir rela- 
cions de classe. El capítol de Mackenzie 
sobre <<Dones a les ciutatsv destaca el 
paper de l'espai urba a augmentar la 
conscienciació feminista i no només entre 
les dones. Per acabar (compareu-10 amb 
Corbridge), Chaterjee mostra el seu 
acord amb les teories marxistes més orto- 
doxes per interpretar el fenomen urba al 
Tercer Món. 

El rebuig de l'economicisme, típic de 
la darrera etapa de la geografia radical, 
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ha fet sortir a la llum tots aquells aspectes bloc. Urry compara el desenvolupament 
socials abans considerats <<no-problema- tebric de la sociologia i de la geografia, i 
tics*, com el gbnere, l'etnicitat, la cultura destaca que la progressiva convergbncia 
o el fet local. Bowlby i altres s'interessen entre els dominis social i espacial situa la 
pels processos segons els quals les reia- sociologia com a disciplina més afí a la 
cions de gbnere es construeixen no geografia. Per la seva part, Soja pensa 
només en l'esfera de la producció sinó que cal c<deshistoritzar>> la teoria social, 
també en les de la família i de la comuni- incorporant-hi la dimensió espacial, tra- 
tat. De  manera semblant, Jackson propo- dicionalment oblidada pel marxisme. 
sa una recerca que identifiqui temps i es- Cal, doncs, combinar els poders explica- 
pais clau per a la constitució de relacions tius de geografia i d'histbria sense afavo- 
racials. Daniels passa revista a I'evolució rir-ne cap, i evitar l'empobriment que re- 
de la geografia cultural (que ja no té res a presenten i'historicisme, el determinisme 
veure amb Sauer), i hi ha debats molt in- espacial i totes les altres teories que re- 
teressants entre un corrent basat en l'a- dueixen la vida social només a un aspecte 
nomenat <<Marxisme occidental,, (la cul- d'aquesta. 
tura és tan important com l'economia per L'assaig de Derek Gregory, que tanca 
a la reproducció de relacions socials, el llibre, insisteix en el fet que la geogra- 
perb, tanmateix, continua tenint una fia humana crítica, centrada entorn de 
base material) i els corrents postmoder- l'espacialitat, té un paper fonamental per 
nistes (la cultura és abans de res repre- clarificar la tensió entre les metanarrati- 
sentació). En el darrer capítol d'aquest ves del modernisme i el rebuig de qualse- 
bloc, Duncan s'ocupa del fet local, potser vol intent totalitzador, típic del postmo- 
el més debatut dels darrers cinc anys en la dernisme. Gregory es basa en Habermas 
geografia humana anglosaxona d'inspira- i Giddens per acabar defensant la ccpoli- 
cio critica. Com Lovering al primer fonia,,, que, segons ell, ha d'impregnar la 
volum, I'autor s'inclina per la filosofia del teoria social contemporinia (p. 379). 
realisme per explicar com és que el fet L'única veu discordant d'aquest darrer 
local marca una diferencia, i distingeix bloc és la de D. Slater. Segons que diu, 
entre els poders causals i els poders con- les dinamiques causals no s'han de cercar 
tingents que poden originar-se en distin- en els fenomens espacials sinó en els es- 
tes escales geografiques. tructurals. 

El  darrer bloc del llibre, <(Nous models En definitiva, hom pot recomanar 
de la teoria socialv, és, a priori, el que po- sense reserves New Models in Geography 
dria desvetllar un interbs més gran. Tan- a tots aquells interessats en la trajectbria 
mateix, com apunta Thrift a la introduc- intel.lectual de la geografia radical anglo- 
ció, ara per ara no hi ha cap teoria social saxona (una expressió, per cert, que co- 
dominant. Encara més, qualsevol teoria mensa a quedar obsoleta). Pel que fa als 
que pretengui adjudicar-se aquest estatus aspectes formals, la majoria dels capítols 
resulta immediatament sospitosa. Com a són ben estructurats i escrits en un Ilen- 
principal discurs crític dins la geografia, guatge f o r ~ a  accessible, malgrat la nove- 
el marxisme especialment necessita una tat de moltes tematiques i debats, sobre- 
tasca urgent de reteorització, punt que tot del segon volum. Hom hi trobari 
centra les quatre intervencions d'aquest també una bibliografia molt extensa (no 
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resulta estrany veure cent referkncies o 
més en alguns capítols) que aplega l'am- 
pli ventall d'interessos del corrent crític 
en geografia. 

New Models in Geography presenta, 
perb, algunes deficiencies tematiques i 
d'organització. Pel que fa a les primeres 
-malgrat la justificació dels editors-, 
hom hi troba a faltar algun altre capítol 
sobre la qüestió del medi ambient, espe- 
cialment dels paisos subdesenvolupats, i 
més quan hi ha tota una tradició d'estudis 
radicals dins de l'hmbit de l'ecologia cul- 
tural, forqa ignorada aquí. Hi ha també 
problemes forqa visibles d'organització i 
de coordinació editorials, que palesen les 
dificultats que ha tingut aquest projecte. 
Així, alguns capítols són poc coherents 
entre ells (el d'Emel i Peet, per exem- 
ple), la qual cosa probablement és pro- 
ducte d'urgbncies editorials. D'altra 
banda, sobta trobar un capítol sobre mo- 

dels matemktics, forqa interessant, pero 
que no lliga en absolut amb la filosofia 
del llibre, jo és potser un intent d'home- 
natge als vells models dels anys seixanta? 
Els editors no ens en diuen res. 

Si hem de fer cas dels treballs inclosos 
en New Models in Geography, la geogra- 
fia radical, crítica o entesa com a econo- 
mia política, sigui com es vulgui, eviden- 
cia una gran vitalitat intel.lectua1, perqub 
entra en l'orbita de les cikncies socials 
cada vegada més amb una personalitat 
prbpia. Només resta esperar que el pro- 
jecte emancipador, al qual es fa contínua- 
ment esment al llarg d'aquests dos vo- 
lums, tingui un paper molt més rellevant 
en futures avaluacions d'aquesta recerca. 
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