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Un cas de geografia cultural aplicada

Hugo Capellá

El dr. Terry G. JORDAN (Dallas, 9-VIII-1938) és professor d'Historia i Idees
(Walter Prescott Webb) al Departament de Geografia de la Universitat d'Austin
(Texas), des de 1982.Texade 6 generacions i descendent d'alemanys i anglo
americans, s'ha especialitzat, en conseqüencia, en Geografia Cultural del seu
Estat natal, el món angloamericá en sentit ampli, i Europa, amb particular
interés pels manlleus de la cultura tradicional europea a América del Nord i
Australia. Els temes de recerca l'han dut des de la cartografia etnica fins a la
recerca de trets folklorics en l'arquitectura, costums funeraris, usos del sol,
migracions, practiques agrícoles, colonització del bosc i tecniques ramaderes.

B.A. en Geografia i Alemany (1960), MA. a la Universitat d'Austin (1961)
amb l'estudi: The Germán Element ofGillespie County, Texas, dirigit per George
Hoffman i Ph.D a la Universitat de Wisconsin (1961) en Geografia (Major) i
Historia (Minor) amb un estudi sobre: A GeographicalAppraisal ofthe Influence
ofGermanSettlement in Nineteenth Century Texas Agriculture dirigit per Andrew
Clark. La seva prolífica i reconeguda obra se centra en l'estudi de qüestions
etnologiques i historiques a Estats Units, principalment, des d'una óptica
geografica. Hi destaca la recerca de les interrelacions i dels manlleus entre cul
tures, a partir de l'análisi del patrimoni (arquitectura, estructura social, camins,
toponims i antropónims).

The American Backwoods Frontier: An Ethnic and Ecological Interpretation
(1989) il-lustra forca bé la línia de recerca de Terry G. ]ORDAN-BYCHKOV.
Aquesta obra destaca per tres aspectes. En primer lloc, perqué constitueix un
enorme tasca de recerca sobre una part del procés de colonització d'Estats Units
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que és clau i forca desconegut. En segon lloc, perqué mostra la riquesa d' eines
metodologiques que empra alhora d' acotar el tema. 1 en tercer i darrer lloc, pel
caire sintetic que assoleix a partir de l'estudi de variables puntuals. El resultar,
és una obra que esdevé un classicdes de la seva publicació, ja que assoleix sin
tetitzar la complexitat d'un territori i de la formació d'un poble a partir d'una
rica i variada mostra metodológica i casuística d'inqüestionable rigor científic.
Latracció del tema encisa des de les primeres planes, on s'introdueixen els con
ceptes básics i es va narrant l'evolució d' aquestes terres i dels seus habitants,
pero en el present article s'ha preferit triar un fragment molt més detallat, que
tot i no ésser essencial, il-lustra molt bé la riquesa metodológica i instrumen
tal de l'autor, així com els fabulosos resultats sintetics i abstractes que se'n poden
derivar. Lestudi, en aquest capítol del bagatge antroponímic i toponímic traca
l'expansió d'un poble que estava forjant el futur d'una nació que ens apareix
amb identitat nova.

El discurs de l'autor, en certs aspectes ens pot semblar classic, pero enun
context sense paradigmes solids, esdevé d'una extrema claredat i una eina cap
a la comprensió d' esdeveniments actuals.

En el present llibre es posa de relleu l'extraordinaria rapidesa en el procés de
tranformació de les árees boscoses americanes en arces agrícoles per part dels
pioners. La colonització agrícola de la costa Est no només va ajudar a garantir
i legitimar el destí manifest d'America, sinó que altera les condicions medi
ambientals del Continent Nordamericá, En TheAmerican Backwoods Frontier,
Terry JORDAN i Matti Kxur-s aporten una análisi detallada d'aquesta cultura
extraordinaria i alhora presenten un estudi en profunditat sobre els orígens
colonials. Els historiadors i el geografs han establert els inicis de la colonitza
ció, al segle XVIII, segons els assentaments escoces-irlandeses i germánics de
Pennsylvania. JORDAN i Kxurs, en canvi, abandonen aquesta teoria i se cen
tren sobre el paper essencial que jugaren els assentaments deIs finesos i dels
seus veíns indis, durant el segle XVII, a la vall del Delaware, com agents prin
cipals en la creació de la cultura de la frontera. Les seves recerques s'han tor
nat d' extrema actualitat, d' enea l'aparició de les problematiques mediambien
tals de canvi massiu i destrucció d'habitats, ja que n'expliquen l'origen en la
mentalitat pionera americana.

Amb l'objectiu de facilitar la comprensió del capítol traduít s'ha considerat
adient, en primer lloc, afegir a les ja nombroses figures del capítol, tres mapes
previs per introduir-nos al tema general i certs conceptes que es debaten en el
llibre. Leix de l'obra se centra a acotar la difusió cultural del Midland entre
1740-1800 i del paper fins ara poc considerat de Nova Suecia en la creació
d'una nova cultura bosquetana de frontera, desplacant el protagonisme dels
escoces-irlandesas en detriment dels fino-suecs. Les tres figures il-lustren els
conceptes que es desenvolupen en el capítol 9, el previ a les conclusions. En
segon lloc, s'ha afegit un mapa amb molts dels topónims que apareixen a l'ar
ticle, per a facilitar la comprensió i per a familiaritzar-se millor amb la geo
grafia d'aquesta regió d'Estats Units d'America, També, es voldria recalcar que
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el criteri de traducció dels toponims anglesos, tant en el text com en els mapes
ha estat el seguit per l'Atlas Universal de l'Enciclopedia Catalana.

Lobjectiu global de la presentació d'un article tan concís sobre un aspecte
cultural i historie d'Estats Units, és per fer coneixer l'obra d'un autor nord
america, pero alhora per conscienciar un públic europeu, de vegades un xic
esceptic, sobre la cultura i historia americana, així com per l'interes demostrat
per certs sectors dels seus conciutadans. A partir d' aquest article trasllueix un
procés historie molt més complex i intercultural d'allo que hom es pot imagi
nar. En aquest sentit l'article tot i estudiar un període historie passat, esdevé
alhora d' extrema actualitat, ja que planteja un seguit de qüestions teoriques
sobre el procés de formació de noves cultures i el desenvolupament del multi
culturalisme. El cas Nord-america il-lustra qüestions de tipus identitari, de rela
cions home-medi que traspassen les estrictes fronteres polítiques i que poden
animar a una reflexió més profunda sobre altres casos més propers.

Allo que pot sobrar més des de l'escala europea és l'amplitud de l'estudi rea
litzat pels autors, que els permet analitzar un flux migratori, a partir d'una base
comuna de dades (corn ara el cens, toponims, antroponims), que aporta una
visió de conjunt íorca més difícil d'assolir a Europa. Aixo pero, com s'il-lustra
en aquest article, no implica pero un manlleu pel fet local.
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