
patrimonial, reflectint i elaborant una sín-
tesi transversal que posa en comú les qües-
tions apreses sobre la política dels parcs
urbans. Així, amb aquest llibre, el Public
Space Research Group del Graduate Cen-
ter de la City University of New York pre-
tén expandir el diàleg sobre els espais
públics més enllà de les nocions de con-
fort i vitalitat. La seva voluntat és contri-
buir a la creació d’espais realment públics,
oberts i inclusius, demostrant com n’és
d’important mantenir la diversitat cultu-
ral que fa d’aquests grans espais uns llocs

vertaderament urbans. Es tracta, per tant,
d’una obra la lectura de la qual pot aju-
dar els professionals a construir espais
públics més adequats a les necessitats dels
residents de les grans ciutats glocals, espe-
cialment pel seu contingut metodològic
i pels exemples pràctics que proporciona
el cos central del volum.

Laia Oliver-Frauca
Universitat Autònoma de Barcelona
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laia.oliver@uab.es

Ressenyes Doc. Anàl. Geogr. 48, 2006 217

Amb aquest treball, més que a fer una sín-
tesi, Jordi Bolòs aspira a confeccionar una
«guia» de les recerques efectuades fins ara
en el domini de l’arqueologia del paisat-
ge i escampar-ne així la metodologia. L’au-
tor, historiador medievalista prou reco-
negut, passa pel sedàs tot allò que ha estat
fet en matèria d’arqueologia medieval als
Països Catalans, no només del Principat
estricte, en la perspectiva europea dels
darrers cinquanta anys, ben bé des de la
llavor sembrada per W. G. Hoskins
(1955). És, doncs, un exercici d’estat de
la qüestió dret i fet.

Ja d’entrada cal advertir que, tot i els
comentaris, ben positius, envers els
mètodes de l’arqueologia espacial (Hod-
der, Orton, 1990), no és pas aquesta la
pista per la qual discorre el llibre. Més
aviat, abona una forma d’arqueomorfo-
logia entesa com la «valoració i interpre-
tació de les deformacions que trobem
fossilitzades en el paisatge actual» (p. 24).

L’activitat de l’arqueòleg medieval és defi-
nida, sobretot, per l’ús d’un utillatge
documental específic: el treball de camp
amb mapes, ortofotos i GIS, per bé que
contrastats amb els documents d’arxiu,
la toponímia, les excavacions de jaci-
ments, etc. Els 147 mapes que acom-
panyen el text, dibuixats expressament
pel mateix autor amb claredat resplen-
dent, remarquen aquesta orientació ins-
trumental. 

Amb les tintes tan pujades de to per la
metodologia i les tècniques, podem expli-
car-nos alguna cosa? On cal anar a parar?
L’aproximació del coneixement que per-
segueix l’arqueologia medieval és prou
clara. El paisatge és el text en el qual hem
de llegir les paraules que hauran de des-
vetllar-nos, en darrer terme, l’interès «per
les relacions existents entre aquest paisat-
ge i la societat. No podem oblidar que la
majoria dels canvis esdevinguts en el pai-
satge són fruit de canvis econòmics,

BOLÒS, Jordi (2004). 
Els orígens medievals del paisatge català: L’arqueologia del paisatge com a font 
per a conèixer la història de Catalunya. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i Estudis 
de Cultura Catalana, 100); 462 p. 
ISBN: 84-8415-647-8. 
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socials, polítics i, fins i tot, religiosos. L’eix
conductor del llibre serà precisament esta-
blir relacions entre un paisatge, que no és
estàtic, i una societat que tampoc no ho
és» (p. 23). 

L’edat mitjana de Bolòs es descargola
durant mil anys amb rebrecs assenyalats
per grans canvis, no pas instantanis, els
quals tindrien els seus paroxismes més sig-
nificats en la successió següent: vers l’any
sis-cents, damunt la trencadissa romana;
en iniciar-se l’època islàmica, al segle VIII;
durant el període central dels segles caro-
lingis, i la feudalització de finals del segle
XI, per saltar a la crisi de mitjan segle XIV.
Malgrat que es basa en una «història de
bifurcacions» que incideixen pregonament
en les formes territorials, admet i docu-
menta l’existència de transformacions de
llarga durada.

Els setze capítols que classifiquen els
treballs d’arqueologia medieval efectuats
fins a la vigília de l’edició del llibre és
poden agrupar en tres grans blocs. En el
primer, s’hi exposen els conceptes fona-
mentals sobre els quals cal analitzar l’ar-
ticulació dels espais i dels paisatges medie-
vals. Són els capítols dedicats a delimitar
la significació dels límits i les demarca-
cions dels espais fiscals i de domini polí-
tic de tota mena; en definir els espais
pobletans com a unitats econòmiques i
ecològiques; i en remarcar els llocs cen-
trals com a referents de la jerarquització
d’espais per la seva atracció comercial,
jurisdiccional i administrativa. Poc hi
falta, a vegades, per afirmar que tot ple-
gat és animat per una vida pròpia. Fixeu-
vos, si no, en l’afirmació que Bolòs des-
taca d’Eric Vion (1989, p. 69) en
defensar la primacia dels estudis de les
xarxes viàries: «la xarxa de camins actuals
s’ha constituït a base de l’amuntegament
d’estrats successius i conté en ella matei-
xa els testimonis de la seva pròpia histò-
ria» (p. 25-26).

Per altra banda, la conceptualització
dels espais pobletans com a espais econò-
mics es fonamenta en la complementa-

rietat ecològica de conreu, bosc i pastu-
ra: «Un lloc de poblament ha de tenir
un territori que en depèn, territori que,
fins i tot abans que s’establissin els límits
parroquials —com hem dit molt sovint
en època carolíngia—, ja podia existir.
La zona d’influència de qualsevol esta-
bliment humà normalment no anava
gaire més enllà dels cinc quilòmetres,
espai que hom podia recórrer amb, si fa
o no fa, una hora de camí. Dins d’a-
questa àrea, com veurem, hi havia d’ha-
ver un espai destinat a conreus, un espai
destinat a pastures, una zona de bosc,
etc. L’existència d’un poble suposava
l’existència d’una comunitat que podia
compartir els espais comunals que hi
havia als termes pobletans» (p. 103).
D’aquests nuclis cel·lulars de comuni-
tats pageses, en sobresurten els llocs cen-
trals, «[...] un indret on es fan unes fun-
cions que no es fan en els llocs de
poblament que hi ha al seu voltant»
(p. 127). I hi afegeix, «el concepte de lloc
central, creat pels geògrafs per a com-
prendre la centralització d’unes certes
funcions, té un interès molt gran per a
comprendre l’organització del territo-
ri, per a arribar a saber, per exemple,
per què algunes poblacions eren més
grans que les altres» (p. 146). 

El segon bloc de capítols, des del sisè
fins al dotzè, és dedicat als treballs que
han estudiat, amb detall, la configura-
ció d’entitats de poblament i, més en
general, de l’evolució de l’establiment
de població en el territori a l’edat mit-
jana. Aquesta evolució abasta tot el
mil·lenni: des de la fragmentació i l’aï-
llament de les vil·les romanes fins a la
sedimentació dels pobles baixmedievals
constel·lats per un rodal de masos, tot
plegat resultat ensems de l’aglevament i
l‘esmicolament dels vilars carolingis,
mostra resplendent del poblament semi-
dispers altmedieval. 

El capítol introductori d’aquest bloc,
«Les formes de poblament i morfologia
dels pobles», es dedica a la presentació
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d’un model ideat per B. K. Roberts
(1987) per valorar les qualitats intrínse-
ques i extrínseques que caldria tenir pre-
sents de l’indret en el qual es va efectuar
un assentament humà medieval. És una
mena d’ampliació de l’anàlisi sobre
emplaçament i situació més clàssica. Bolòs
se’n servirà repetidament per guiar l’ex-
posició dels treballs aplegats en els capí-
tols d’aquest bloc.

Ben bé hi ha quatre capítols que trac-
ten sobre les solucions urbanístiques for-
mals adoptades, ací i allà, per resoldre
les combinatòries d’assentament dels
edificis de la parròquia, del castell, de la
plaça, etc., en el camp obert o, sobre-
tot, dintre d’un clos emmurallat. Els
fenòmens d’encastellament i d’ensagre-
rament són descrits i exemplificats en
els textos i els mapes a bastament. Una
pregunta crucial, la de com es passà dels
vilars altmedievals als masos de la baixa
edat mitjana, però, no té cap resposta
contundent. S’hi aporten hipòtesis
diverses, tant de caire de generació
espontània com de reorganització de la
parcel·lació planificada pel senyor del
lloc (p. 255-256). L’autor es decanta per
aquesta darrera: «[...] els gran enemics
dels vilars no foren ni el relleu, ni el
clima, ni l’interès dels pagesos, sinó els
senyors feudals que després de l’any
1000 controlaren el territori, tant a la
Catalunya oriental, com a la Catalunya
Nova?» (p. 264).

En el capítol que clou aquest segon
bloc, «Els pobles que creixen, els que can-
vien i els que decauen», es recapitula
sobre els canvis de poblament des de la
desintegració de la vil·la romana fins als
masos rònecs de les acaballes del segle
XIV. Insisteix en la transcendència de la
feudalització per a la formalització de la
pauta de poblament que subsistirà per
molts segles: ensagrerament, encastella-
ment i emmasament, que serien els tres
pilars territorials del nou ordre creat pels
senyors feudals, sense que hi hagi, però,
cap visió de conjunt que les lligui clara-

ment. Més que en qualsevol altre lloc del
llibre, aquest bloc reflecteix el tarannà
didàctic i alliçonador de Bolòs envers el
jove investigador o l’estudiós local. Per
exemple, en motivar la recerca de pobles
abandonats, dóna pistes com ara: fer con-
sulta a la gent del país, conèixer la con-
trada, estudiar els documents, fer bui-
datge de la bibliografia local i dels
repertoris generals sense oblidar la Cata-
lunya romànica, emprar mapes i ortofo-
tomapes... I ofereix un consell: «[...] de
vegades, com que sabem el futur, ens
costa de posar-nos en la mentalitat de la
gent de l’època» (p. 273).

El tercer bloc de capítols tracta, en
conjunt, de les transformacions dels terri-
toris que envoltaven els assentaments de
les comunitats rurals i pobletanes estu-
diades en el bloc anterior, tant pel que
fa als camps i als conreus, com als bos-
cos i les pastures. L’objectiu és, altra
volta, descobrir i analitzar les traces terri-
torials de les ocupacions medievals que
ens han restat fins avui dia. L’autor
renuncia, però, ja d’entrada, a l’assoli-
ment de conclusions sobre els processos
que lligaven la comunitat i el seu entorn,
en la hipòtesi de complementarietat
econòmica i ecològica enunciada en el
primer bloc, atès el poc gruix dels estu-
dis particulars realitzats fins ara. És pot-
ser per això que, al final de cada capítol,
proposa índexs de recerca en la línia de
«com estudiar el teu poble», tan sovin-
tejats en la història de la geografia cata-
lana del segle XX, sobre sèquies i molins,
vies de comunicació i ponts, fargues i
bòviles, etc., a manera de convidada fra-
ternal als estudiosos locals per afegir-se
al moviment.

El bloc es remata amb un capítol dedi-
cat a «Les ciutats i les viles», el qual, sense
pretensions de totalitat «sí que podrem
acostar-nos a alguns elements del paisatge
urbà que es poden estudiar segons una
metodologia semblant a la usada per a estu-
diar el paisatge del món rural» (p. 427).
Aquesta aproximació s’orienta, sobretot,
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vers l’anàlisi del teixit parcel·lari actual com
a dipositari d’informació d’arrel medieval.
Un enfocament, doncs, que no s’aparta,
substancialment, de l’exordi d’Eric Vion
citat ratlles amunt. L’accent de l’anàlisi
recau en l’evolució medieval dels nuclis
urbans principals de Catalunya, amb un
apartat especial dedicat a Barcelona.

A tall de cloenda, però no pas de con-
clusions —no són pas imprescindibles en
un estat de la qüestió—, Jordi Bolòs fa
balanç del present i s’arrisca a emetre
pronòstics de futur sobre els estudis d’ar-
queologia del paisatge. És del parer que
els estudis de la història del paisatge han
començat tard a Catalunya, però Bolòs
té confiança en l’avenir, perquè «Cata-
lunya és un país ple d’estudiosos que s’in-
teressen per la història de llur localitat.
Amb aquest llibre he intentat mostrar
que els estudis d’arqueologia del paisat-
ge poden ésser una altra manera de conèi-
xer aquesta localitat» (p. 453). L’engres-
cament també s’abona amb l’esperança
de desenvolupar els estudis del paisatge
com a lloc de trobada entre els historia-
dors i els geògrafs, com passa en d’altres
països de fa temps. Certament, amb un
únic geògraf indígena citat al llarg del lli-
bre, el professor Joan Vilà-Valentí (1973),
per les seves aportacions a l’estudi de la
transhumància efectuades entorn de
1950, i amb una referència incidental als
professors Salvador Llobet i Antonio
Gómez Ortiz (1989), podem restar ben
escèptics sobre l’èxit de la desiderata de
Bolòs, sense voler entrar, de cap de les
maneres, en picabaralles gremials estèrils.
Tanmateix, el devessall bibliogràfic citat
al final de cada capítol serà de gran uti-
litat com a punt de partida per a les recer-
ques futures que l’autor ha fonamentat a
gratcient en aquest llibre. Els geògrafs,
repetim-ho, no n’haurien d’estar al marge.
Les frases de valoració endossades a diver-
ses obres, amb qualificatius prou expres-
sius (fonamental, magnífica, important,
notable, detallada, etc.), són d’un gran
ajut per orientar-s’hi. És de doldre, en

canvi, l’absència d’índexs, ni de mapes ni
d’analítics de tota mena (de persones, de
temes i de llocs).

En l’apartat final, titulat «El paisatge,
els esdeveniments i el poder», l’autor
reflexiona sobre l’objectiu darrer enun-
ciat en començar el llibre: «la història de
l’edat mitjana, gairebé tota la història,
fins a l’actualitat, és en gran part una
narració de processos d’aquells que des-
posseïren i destruïren i d’aquells altres
que foren dominats i desposseïts dels
béns, dels drets i de llurs cultures»
(p. 458). I en una dimensió presentista
prou escaient, hi afegeix que «[...] hem
d’ésser conscients del que representaren,
per tal de poder ésser més crítics amb els
processos que s’esdevenen actualment
d’immigració forçosa, de colonització o
de control polític, econòmic o cultural
d’uns pobles sobre els altres» (p. 459).
Sempre en aquest to positiu de medita-
ció conseqüent, val a dir que, en arribar
a la darrera plana, sorprèn llegir-hi: «una
de les acusacions que s’han fet als estu-
dis d’arqueologia del paisatge és que
només es preocupen de les realitats mate-
rials, de vegades molt concretes, fins al
punt d’oblidar-se dels homes, que són de
debò els protagonistes de la història». A
què fa cap la posada en guàrdia? És un
reflex de debilitat de la disciplina? No
hauria pas de ser així, perquè «de fet,
quan ens fixem en els canvis esdevinguts
en els elements del paisatge, ja donem
molt més protagonisme a l’home, que és
qui els provocava». Els processos d’en-
castellament, ensagrerament i emmasa-
ment, tractats àmpliament en el llibre,
foren motivats per «les relacions existents
entre les classes poderoses i els pagesos». 

Però si bé els canvis formals no es
poden entendre deslligats dels canvis
socials, aquesta obra demostra, de totes
passades, que una indagació en el sentit
invers també pot ser beneficiós. En defi-
nitiva, «amb aquest llibre hem intentat
de demostrar que és possible llegir els tes-
timonis de molts d’aquests canvis en el
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paisatge actual, sobre el terreny o en els
mapes i els ortofotomapes» (p. 460).
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Los estudios sobre riesgos se están con-
virtiendo en uno de los campos de inves-
tigación ambiental de mayor auge en los
últimos tiempos. Muchas son las disci-
plinas científicas que aportan, desde dis-
tintos enfoques y métodos, nuevos cono-
cimientos a su comprensión y gestión.
Entre ellas, la geografía acredita una dila-
tada experiencia en el estudio de esta
temática, puesto que los primeros traba-
jos se remontan a las aportaciones del
recientemente fallecido geógrafo esta-
dounidense Gilbert F. White y sus disci-
pulos de la denominada Escuela de Chi-
cago allá por la década de 1930. En la
geografía española, los primeros estudios
aparecen mucho más tarde y de la mano
del geógrafo murciano Francisco Calvo
García-Tornel a finales de la década de
1970. A los trabajos del profesor Calvo
le han seguido muchos otros, en un prin-
cipio procedentes mayoritariamente de
los geógrafos murcianos, valencianos y
alicantinos, pero, poco a poco, han ido

ampliándose a autores y ámbitos de estu-
dio de casi toda la geografía española. Tan
grande es el protagonismo que están
adquiriendo estos trabajos, que ya no los
encontramos publicados únicamente en
revistas o actas de congresos, sino que, en
pocos años, han aparecido unos cuantos
libros y manuales cuya autoría o coordi-
nación recae en manos de geógrafos. Sin
ir más lejos, hace poco, en el número 44
de esta misma revista, se reseñaron dos de
estos libros de reciente aparición (Calvo
García-Tornel, 2001; Ayala-Carcedo y
Olcina Cantos, 2002). 

El autor de la publicación que aquí se
presenta es uno de estos geógrafos de dila-
tada experiencia investigadora y docente
en la temática de los riesgos naturales.
Jorge Olcina Cantos es catedrático de
Geografía Regional en la Universidad
de Alicante. Ya desde los mismos ini-
cios de su trayectoria investigadora, se ha
interesado, entre otras temáticas como la
climatología y la ordenación del territorio,
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