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El 3 de maig de 2004, Torsten Hägerstrand va morir a Lund, a l’edat de 87 anys.
Milers de col·legues d’arreu del món ploraran la pèrdua d’aquest savi incom-
parablement talentós i amic profundament estimat.

Nascut en una família de mestres d’escola a Smaland, Torsten va esdeve-
nir un dels geògrafs suecs més influents internacionalment. Va iniciar i va pro-
moure noves direccions, no només en la recerca científica, sinó també con-
vertint els seus resultats en referents per a les polítiques de desenvolupament
regional, la gestió mediambiental i la planificació urbana. El 1953 va obtenir
el seu títol de doctorat a la Universitat de Lund, el 1957 es va convertir en
professor de geografia allà mateix i des de 1971 va assumir una càtedra perso-
nal al Consell de Recerca d’Humanitats i Ciències Socials (HSFR). Exceptuant
algunes estades a l’estranger, la seva llarga i fructífera carrera es va desenvolu-
par totalment a la Universitat de Lund; de fet, la seva tasca va ajudar a con-
vertir Lund en una mena de Meca per a geògrafs d’arreu del món.

El nom de Torsten Hägerstrand és cèlebre pel seu treball pioner en la geo-
grafia del temps, les migracions humanes, la difusió de la informació i la tec-
nologia, geocoding, urbanització i models de processos socioambientals. A Suè-
cia, va col·laborar en nombroses comissions governamentals relacionades amb
la política regional (1977-1983) i, des de 1974, va presidir el Comitè de Recer-
ca Orientada al Futur (SALFO) i el Consell Suec de Planificació i Coordina-
ció de la Recerca (FRN). A nivell internacional, va participar en el projecte
Europa 2000 (1968-1975) del Consell d’Europa; va ser membre del grup de tre-
ball sobre Política Regional (1966-1968), de l’EFTA, i va presidir el grup de
treball sobre nous patrons de poblament (1972-1973), de l’EFTA. Va ser pre-
sident de l’Associació de Ciència Regional (1968-1969), de la Unió Geogràfica
Internacional (1968-1976) i va ser membre fundador de l’Acadèmia Europea.

Va viatjar molt per Europa i Amèrica i ha estat guardonat amb diversos
premis, àdhuc doctorats honoris causa de les universitats de Glasgow (1971),
Edimburg (1974), Bristol (1985), Ohio State (1985) i de l’Escola Noruega
d’Economia (1986). Va ser guardonat amb la Medalla Charles P. Daly de
l’American Geographical Society (1966), amb el Premi Outstanding Achie-
vement de l’Associació de Geògrafs Americans (1968), la Medalla Vitus Bering
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de l’Associació Geogràfica Danesa (1973), la Medalla Victoria de la Royal
Geographical Society (1979) i el Laureat d’Honneur de la Unió Geogràfica
Internacional (1984). Va ser membre de la Real Acadèmia Sueca de les Cièn-
cies, de la Real Acadèmia d’Història, Lletres i Antiguitats i de l’Acadèmia Ame-
ricana d’Arts i Ciències, de l’Acadèmia Finesa de la Ciència i membre corres-
ponent de l’Acadèmica Britànica.

Al llarg de tota la seva carrera, Torsten va treballar incansablement per bas-
tir ponts entre les ciències naturals i les ciències humanes, com també per pro-
moure la cooperació internacional en temes de medi ambient i desenvolupa-
ment. Jo vaig tenir el privilegi de treballar al seu costat en diversos projectes
des de 1971, el més ambiciós dels quals va ser el Projecte Diàleg Internacio-
nal, iniciat el 1978, que convidava a reflexionar sobre les experiències en les
carreres d’acadèmics i professionals en un ventall de països diversos. Aquest
projecte va enriquir amb nous enfocaments una de les seves preocupacions de
tota la vida entorn dels problemes relacionats amb l’especialització en ciència
i planejament i el seu desig que les societats aprenguessin les unes de les altres.
En tots aquests esforços, va tenir sempre el generós suport de Britt, la seva
esposa, que ens va acollir a tants de nosaltres a la seva casa de Lund. Ella i els
seus tres fills (Eva, Karin i Stig) i les seves famílies el trobaran molt a faltar.

La generositat, el coratge i la cordialitat de Torsten Hägerstrand —no menys
que el seu brillant lideratge intel·lectual— ens han llegat un tresor inestima-
ble i han desafiat moltes generacions a afegir-se a la comunitat de geògrafs
internacionals. Requiescat in pace.

Anne Buttimer
Presidenta de la Unió Geogràfica Internacional
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