
La Geograña Universal de Vidal de la Blache
en la geografia espanyola del segle XX

Lluís RIUDOR

Una de les finalitats de la geografia és la de descriure i explicar el món on vivim. Des
del moment de la seva aparició una de les línies mestres de la geografia sera ·la tradició
corografica que avui en dia denominaríem la geografia regional. Dins d'aquesta tradició
tindran una importancia cabdalles geografies universals la missió de les quals és descriu
re i explicar el món en els seus diferents aspectes i en la seva globalitat i complexitat.
Sibé existeixen obres notables anteriors, el segle XIX significara una fita important per
tal com en el1 es produeix un augment de l' interés per conéixer el món per part de capes
cada cop més amplie s de la població. L'explicació la podríem trobar en els progressos
de les exploracions per continents com l' Africa, en fenomens com 1'imperialisme i la co
lonització europees i en l'afany de coneixer el món per part de la burgesia urbana. Per
altra part l'evolució de la geografía, el seu procés d'institucionalització i els progressos
impulsats per homes com Humboldt i Ritter faran que el coneixement del món millori
sensiblement i que el geograf disposi d'instruments cada cop més refinats per explicar
la diversitat del planeta.

Espanya no sera una excepció dins el panorama general del segle XIX i així veiem com
en aquest segle es publicaran nombroses edicions d'obres de geografía universal de difu
sió amplia destinades a un públic de no especialistes. Cal assenyalar, pero, que són prac
ticament inexistents les obres de creació autóctona, deixant de costat els textos escolars
que no es tracten en aquest article. Aquest fet té una gran importancia per tal com la «vi
sió del món» que es difondrá sera la d'autors estrangers i, més concretament, francesos.
Entre aquests cal esmentar dos noms que dominaran la producció editorial del segle XIX

i principis del segle xx : es tracta de Conrad Malte-Brun i Eliseu Reclus..EI primer d'ells,
danés exiliat a Franca, és encara un home de formació enciclopedista i divuitesca i va
escriure el seu «Précis de la Géographie Universelle- durant el segon i el tercer decennis
del segle XIX fins a la seva mort el 1826. La seva obra monumental va ser objecte de
nombroses manipulacions i reelaboracions, comencant per les que va fer el seu fill Victor
Adolphe: al mateix temps va inspirar o esta en l'origen de nombroses geografies univer
sals fins al darrer terc del segle. Aquest és el cas, per exemple, de la «Geografía Univer-
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sal» de l'editorial Montaner y Simón editada el 1875 i primera d'una serie que incloura
.la de Vidal de la Blache.

Després de'.mésde cinquanta anys d'edicions ininterrompudes de la geografia universal
de Malte-Brun (uns quaranta anys a Espanya) l'altre gran autor que cal esmentar és Eliseu
Reclus. Geograf alabat en el seu temps, va ser, pero, apartat de la geografia oficial i aca
dernica per les seves idees anarquistes que l'obligaren a exiliar-se de Franca durant part
de la seva vida. La seva «Nouvelle Géographie Universelle. La Terre et les hommes»
va ser publicada a Franca per l'editorial Hachette a partir de 1875 i a Espanya va aparéi
xer traduída entre 1888 i 1892 en dinou volums. Obra impressionant per l'enorme erudi
ció i els coneixements que mostra el seu autor; la seva difusió a Espanya va ser considerable
i cal assenyalar que el seu exit va ser tan gran entre els lectors de les classes burgeses
com en els ateneus llibertaris dels barris obrers de les grans ciutats.

Si mirem la bibliografia que s' adjunta al final d' aquest article veurem que les obres
de geografia universal publicades a Espanya durant la segona meitat del segle XIX i prin
cipis del segle xx són forca nombroses i, sobretot, d 'un nivell qualitatiu forca elevat, es
pecialment les dels dos autors esmentats. EIs lectors d'aquest període tenien, per tant,
al seu abast bones explicacions del món, -bones geografies regionals del món. En canvi,
en contrast amb aquest fet, les obres que tracten sobre Espanya (les geografies regionals
d'Espanya diríem avui) són escasses i d 'un nivell qualitatiu molt més irregular. Aixo re
flecteix el nivell de desenvolupament molt més incipient de la geografia espanyola i les
dificultats que trobava en la descripció regional. Pero la majoria de geografs espanyols,
malgrat tot, estaven al corrent dels progressos de la geografia en paísos com Franca o
Alemanya i, a finals del segle .XIX, homes com Beltrán y Rózpide, tan lligat a la Socie
dad Geográfica de Madrid, no ignoraven les obres més recents publicades enaquells paises.

Si la geografia espanyola del canvi de segle havia arribat a un nivell científic estimable
encamps com l' estudi del relleu, del clima, dels sols o la historia de la geografia i els
llibres de text escolars tenien un interés indubtable, la nostra ciencia es trobava encara
en una etapa de formació i els homes que la practicaven procedien de disciplines diferents
com les ciencies naturals, les «humanitats», el dret, l' economia o les ciencies polítiques
sense oblidar el paper rellevent dels militars i, sobretot, dels pedagogs i fins i tot dels
excursionistes. En aquestes circumstáncies no ens pot estranyar que les obres de geogra
fia regional encara fossin escasses i d 'un nivell qualitatiu inferior a les geografies univer
sals de procedencia forania per tal com la practica de l' explicació regional exigeix mobilitzar
una amplia gamma de tecniques geografiques i integrar-les en una síntesi global, cosa
que demana un cert nivell de maduresa en el desenvolupament de la geografia. Així, obres
com la «Geografía General de Catalunya» dirigida per Carreras i Candi, malgrat I'interes
indubtable d'alguns dels seus volums, encara és molt lluny del nivell de descripciói ex
plicació que estaven assolint en aquells mateixos anys (el' primer i segon decennis del se
gle xx) les primeres tesis regionals dels deixebles de Vidal de la Blache.

Es dones en el context d'una geografia en període de formació i que encara no ha trobat
el carní de l'explicació regional que cal situar la introducció de 1~escola vidaliana a Espa
nya. Aquesta, que fara de l'estudi regional una de lesseves finalitats principals, aportara

.el metode que mancava a la geografia espanyola en aquestcamp. Durant el tercerdecenni
d'aquest segle apareixeranja les primeresmonografiesregionals que incorporen d'alguna
manerael metode de l'escola de Vidal de la Blache: es tracta d'obres com «El Girones»
de Miquel Santaló, publicada el 1923 i que en molts aspectes encara és pre-vidaliana,
«La Cerdanya» dePau Vila (de 1926) i «La.Plana de Vic» de Goncal de Reparaz (de 1928).
EIs dos darrers d'aquests treballs reflecteixen ja una bona assimilació dels metodes i de
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l' esperit de rescola francesa i són comparables al que es feia al país veí.
Pero el veritable manifest de l' escola vidaliana a Espanya sera la publicació de la «Geo

grafia Universal» dirigida per Paul Vidal de la Blache i Lucien Gallois. Aquesta monu
mental obra va comencar a.ser publicada en francés l'any 1927 pero la seva gestió havia
comencat el 1908 quan Vidal de la Blache en va establir el pla general i va triar els col-la
boradors. La Gran Guerra va interrompre el treball i va obligar a refer alguns textos ja
en curs de redacció i aixo va endarrerir la publicació gairebé deu anys. Si, per una banda,
la «Geografia Universal» és el manifest d'una escola que vol difondreel seu pensament
i el seu metode, per altra banda la seva redacció definitiva i la seva publicació correspo
nen a una etapa en la qual aquesta escola ha esdevingut «1'escola francesa de geografía»,
s' esta convertint en hegemónica i domina el panorama de la geografia mundial ambel
seu prestigi.

A diferencia deles obres predecessores de Malte- Brun i de Reclus, la «Geografia
Universal» és fruit del treball d 'una escola i gairebé tots els seus autors tenen en comú
el fet de ser deixebles i col-laboradors del mestre Vidal de la Blache; lafidelitat als seus
principis donara al'obra una gran unitat encara que la personalitat dels diferents autors
apareix clarament dibuixada.

La publicació de la «Geografía Universal» de Vidal-Gallois obeeix també a una opera
ció de prestigi destinada a donar a conéixer per tot el món els avencos de la ciencia geo
gráfica francesa en un moment en el qual els sentiments nacionalistes eren forca importants
a Franca. Al mateix temps es tractava de divulgar una «visiódel món»des d 'una perspec
tiva netament francesa.

Pero la «Geografia Universal» respon també al desig d'explicar un món que havia can
viat molt en els darrers anys, un món en el qual ja no quedaven terres inexplorades per
tal com les terres polars boreals i australs ja havien estat recentment conquistades. Ja no
es tracta de descriure paísos exotics i llunyans sinó d'explicar d 'una manera coherent i
metódica un món que ja es trobava a l'abast de tots els homes gracies als progressos dels
transports i en el qual ja no quedaven contrades inaccessibles. Per·altra part es tracta d 'un
món sobre el qual es disposa de més informació estadística i cartográfica i la «Geografia
Universal» sera en aquest sentit una de les primeres obres que comencaran a fer una utilit
zació exhaustiva de les fonts documentals sobre els diferents paísos del món cosa que per
met una descripció més acurada i més «objectiva».

El món del segon i tercer decennis del segle xx estava experimentant canvis profunds,
sovint a nivell territorial, degut, per exemple, a la Primera Guerra Mundial que havia
trasbalsat les fronteres de molts estats. i havia fet que el món entrés ja decididament en
el nou segle. Per tant la «Geografia Universal» ésuna obra que pretén ser «actual», que
pretén explicar un món sorgit de noves realitats i els canvis que s'hi estan produint.
Pero la publicació de la «Geografia Universal» obeeix també a raons científiques, la prin
cipal de les quals és la de donar a conéixer el metode d'estudi regional elaborat per l'esco
la vidaliana, La «Geografia Universal» no és res més, en definitiva, que' una successió
de monografies regionals sobre totes les contrades delmón seguint elmodel proposat per
Vidal de la Blache en el seu «Tableau de la Géographie de la France» i seguit pels seus
deixebles en les tesis regionals que van escriure. Si aquests havien mostrat la utilitat d'un
metode per a I'explicació de les regions franceses ara es tractava de demostrar la seva
validesa en l'explicació de qualsevol part del, planeta.

Existeix, finalment, una altra raó per publicar una geografia universal: els estudis re
gionals permetien conéixer casos particulars pero fins que no esdisposés de monografies
sobre tot el món no es podria arribar a una explicació d'ordregeneral, cosa quecen prin-
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cipi, constitueix la finalitat última de tota ciencia. Encara que la idea de realitzar aquest
pas del particular al general no era plenament acceptada per tots els membres de l'escola
és evident que aquesta necessitat va estar present en l'esperit deIs qui van concebre la
realització de la «Geografía Universal» per bé que el propi Vidal de la Blache fos contrari
a les generalitzacions prematures.

La «Geografia Universal» de Vidal-Gallois va ser concebuda com una obra destinada
a una gran difusió per tot el món potser més pensada. per als ambients academics més
que per a un públic de no especialistes, a diferencia de les obres de Malte- Brun i de
Reclus que pretenien arribar a un públicde lectors més amplie En aquest sentit és una
obra pensada per a ser traduída encara que, de fet, a part del volum sobre les Illes Británi
ques que va ser traduít a I'angles i d'una edició de l'obra completa en txec, no tenim cons-
·tancia que el conjunt de l'obra fos traduít en cap altra llengua fora del castellá, L'explicació
la podríem trobar en el fet que el francés era en aquells moments una llengua d'amplia
utilització en el món academic i, per altra banda, en la dificultat que suposava l'edició
d'una obra de gran s dimensions de la qualencara no estaven escrits tots el volums a finals
deIs anys vint. És per aixo que hem d'admirar el coratge demostrat per l'editor espanyol,
Montaner y Simón, en iniciar lapublicació només un any després d'apareixer el primer
volum en francés.

EIs motius que van impulsar l'editor espanyol a publicar l'obra els trobem indicats en
el proleg. Allí s' assenyala el desig d'editar una obra «moderna» que respongués a les orien
tacions més recents de la geografia. Es fa referencia al seu «carácter llatí» de més fácil
assimilació per part deIs lectors hispanoamericans i al pla i la redacció «profundament
científics i orgánics» així com «al valor de les moderníssimes aportacions al coneixement
de la Terra», Aquest proleg és un veritable tribut d'admiració a l'escola francesa de geo
grafia i es diu que es pretén afegir uns volums sobre Espanya i Portugal de producció
autóctona com a homenatge, «modest pero cordial», a aquest monument científic.d'aques
ta escola.

Ja s'ha dit que la «Geografia Universal» de Vidal-Gallois va ser una obra col-lectiva
o, en tot cas, que en ella hi van participar molts autors. L'edició espanyola va ser també
objecte d'una tasca col-lectivaamb una diferencia important: si en un cas era l'obra d'una
escola, escrita pels deixebles de Vidal de la Blache de la primera generació, en l'altre
els assessors, col-laboradors i traductors (vegeu quadres 1 i 2) tenien procedencies molt
heterogenies cosa que no ens pot estranyar per tal com la geografia espanyola d'aquesta
epoca no era encara un saber institucionalitzat a les universitas i els qui la practicaven
eren persones aíllades en centres més o menys dispersos.

Entre els directors i els col-Iaboradors de l' edició espanyola hi ha noms de geografs
ja consagrats com Hernández Pacheco, Huguet del Villar, Goncal de Reparaz (pare), Vi
cente Vera, Dantín Cereceda, Odón de Buen o el general Suarez Inclán. En el moment
en el qual van entrar en contacte amb l'obra cimera de 1'escola vidaliana ja tenien una
personalitat formada en geografia o en ciencies afins. El fet de coneixer a fonsla «Geo
grafia Universal» devia ser per a ells una ocasió de revisar la seva idea de la geografia
o d'afirmar unes creences.Per ahornes com Pau Vila (que sera un deIs promotors de
l' edició espanyola) o Goncal de Reparaz (fill), que ja coneixien l'escola francesa, el tre
ball en les tasques de traducció i col-Iaboració va constituir una ocasió de millorar els
seus coneixements del metode d'estudi regional de l'escola vidaliana i d'augmentar la se
va fe en les seves creencesgeográfiques,

Pero entre els col·laboradors que en aquell moment eren més joves o no tenien encara
una personalitat afirmada, el contacte íntim amb la «Geografía Universal» devia convertir-se
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en un veritable aprenentatge de la geografia. El fet deconéixer a fons unes pagines d'una
gran maduresa metodológica els havia de causar forcosament un gran impacte sobretot
tenint en compte que per la seva edat o la seva situació professional estaven encara en
període de formació. Aixo és particularment important en el cas d' aquells col-laboradors
que eren professors d' institut o d' escola normal i que van jugar un paper tan rellevant
en el desenvolupament de la geografia abans de la Guerra Civil. Finalment calesmentar
els col·laboradorsde paísos hispanoamericans i que van tenir una intervenció destacada
en els volums sobre Mexic i l' América Central i sobre les Antilles.

L'edició espanyola de la «Geografía Universal» de Vidal-Gallois va tenir un paper des
tacable en el procés de desenvolupament de .la geografia espanyola dels anys trenta per
tal com va permetre coneixer per part d'un grup nombrós de geografs el metode d'estudi
regional de l' escola francesa que en aquells moments ja havia arribat a un alt nivell de
maduresa, La lectura de volums com el de les .Illes Britániques d' Albert Demangeon o
Europa Central d'Emmanuel de Martonne devia produir ben segur un fort impacte entre
els geografs espanyols. Pero, a més, l'edició espanyola de la «Geografía Universal» es
va convertir en una veritable escola de geografia per a molts dels nombrosos col-labora
dors de l'obra que es van impregnar de l' esperit i del metode que aquesta proposa i aixo
era particularment important en uns moments en .els quals la geografia espanyola sembla
haver trobat en l' estudi regional de l' escola francesa tot alló que li mancava per explicar
la diferenciació espacial.

Una de les principals característiques de la «Geografía Universal» de Vidal-Gallois és
que la seva publicació va durar molts anys tant en el cas de l'edició francesa com de l'es
panyola. A Franca va comencar a apareixer el 1927 i el 1939 s'havien publicat vint dels
vint-i-tres volums. Només mancaven els tres volums corresponents a Franca que van veu
re lallum el 1942, 1946 i 1949. Per tant en l' edició francesa hi ha dues etapes molt clares
separades per la Segona Guerra Mundial i la mort d'Albert Demangeon, fets que van re
tardar la sortida dels darrers volums. En l' edició espanyola, en canvi, s 'hi podrien veure
tres etapes (vegeu quadre 1): la primera aniria de 1928 a 1936. En aquest període els
volums apareixen a un ritme regular comparable al de l' edició francesa i la direcció de
l' obra esta assegurada per un equip format per geografs id'altres científics espanyols .pres
tigiosos alguns dels quals ja han estat esmentats.

La segona etapaaniria de 1938 a 1948 (fins al volum sobre América del Sud, l'Argenti
na, el Paraguai i 1'Uruguai) i correspon als difícil anys de la Guerra Civil i de la postgue
rra. El ritme és menys regular i s'observa que durant cinc anys no va apareixer cap volum.
En aquests moments s 'hi troba a faltar un' equip de direcció que pogués mantenir l' elevat
nivell qualitatiu de l'etapa anterior i cal assenyalar que en els volums apareguts durant
aquests anys noméssindica el nom de l'autor i el del traductor. La manca d'un equip
d'assessors professionals és particularment visible en els volums sobre América del Nord,
on l'admirable text d'Henri Baulig va ser objecte d'una traducció forca mediocre que mostra
una gran ignorancia de geografia, i en el volum sobre América del Sud, l' Argentina, el
Paraguai i l'Uruguai, de produccióautoctona i d'un nivell que desentona en el conjunt
de l'obra.

La tercera etapa va entre 1948 i 1955 i correspon a la publicació del volum sobre Fran
ca (un sol a 1'edició espanyola) i els tres sobre la Península Ibérica. En aquest ·periode
s' incorpora al'edició espanyola una nova generació d'especialistesencapcalada per Lluís
Solé i Sabarís que va comptar amb Ia col-laboració d'Orlando Ribeiro, ·Manuel de Terán,
Noel Llopis i Lladó, Pius Font i Quer i Valentí Masachs. Solé Sabarís va realitzar la tasca
d'adaptar els volums sobre Fran9a al castella i va fer un treball admirable per tal com
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en passar de tres a un sol volum no es van perdre l~s qualitats deIs textos originals d'Em
manuel de Martonne id'Albert Demangeon. EIs dos volums sobre el medi de la Penínsu
la Ibérica 'constitueixen una de les aportacions més importants fetes per especialistes catalans
al seu coneixement per tal com per primera vegada s' escrivia una síntesi dels. aspectes .
físics d'aquestes terres. Si en l' apartat sobre Espanya regional es va mantenir el text de
Max Sorre, Orlando Ribeiro va escriure unes pagines sobre Portugal que reflecteixen fins
a quin punt havia assimilat el metode de l'escola regional francesa. 1 aquí caldria assenya
lar que aquesta generació que s'incorpora a l'edició espanyola de la «Geografía Univer
sal» en la seva darrera etapa esta fortament impregnada de l' esperit de l' escola vidaliana
i aixo és particularment apreciable en els casos deIs geografs com Solé Sabarís, Terán
i Ribeiro que tindran un paper destacat en la geografia ibérica a partir deIs anys quaranta.
EIs vint-i-set anys que va durar l'edició espanyola de la «Geografia Universal» de Vidal
Gallois (enfront els vint de l'edició francesa) van fer d'aquesta obra una tasca en la qual
hi van col-laborar geografs de diferents generacions; tots ells es van. veure obligats a
'impregnar-se de l'esperit de l' escola regional francesa i aquest fet no podia menys que
tenir una forta repercussió en la geografia espanyola durant uns quants decennis del segle
xx.

La Guerra Civil i l' ensulsiada que la va seguir van tenir unes greus conseqüencies per
a la geografia espanyola perqué va interrompre un procés de desenvolupament que s'ha
via iniciat als anys vint i trenta i en el quall'edició espanyola de la «Geografía Universal»
haviajugat un paper importante En el context d'una geografia marcada per l'exili de molts
homes i el silenci forcat d'altres, la influencia francesa esdevindra molt important i con
tribuirá a mantenir viva una tradició geográfica interrompuda pel conflicte bel-lic i la llar
ga postguerra. La més gran facilitat de contactes personals amb geografs francesos i la
presencia d'alguns d'ells a Espanya (com és el cas de Pierre Deffontaines a Barcelona)
van contribuir a mantenir la continuitatde la influencia francesa que, per altra part, era
ja molt important i aixo marcara la geografia espanyola fins a finals deIs anys seixanta.

Un deIs trets més rellevants de la geografia espanyola deIs anys quaranta i cinquanta
és la prerninencia dels estudis regionals que tan va contribuir a difondre la «Geografía
Universal». En el context d'una geografia que busca encara la seva identitat, l'estudi re
gional es convertirá en el seu tret distintiu per tal com la geografia és 1'única ciencia que
el practica enfront d'altres disciplines proximes. En el món academic l' estudi regional
esdevé la finalitat principal de la tasca del geograf perqué li permet demostrar el seu bon
ofici en aspectes tan diferents com la geomorgologia, la climatologia o la demografia,
per exemple, i I' obliga a realitzar una síntesi deIs seus coneixements. Bon exemple d'aixo
és que una parí de les tesis doctorals realitzades en els anys quaranta i cinquanta tenen
per objecte l' estudi de comarques seguint l' exemple de les tesis regionals franceses deIs
deixebles de Vidal de la Blache. La pervivencia de 1'esperit de I' escola vidaliana fins a
dates tan avancades com els anys seixanta és una característica de la geografia espanyola
i aquest fet es pot explicar per l' aíllament de l'Espanya autárquica i la lentitud amb la
qual s' introduíen les novetats que estaven afectant la geografia de molts paísos estrangers
des dels anys cinquanta.

AIgunes obres permeten veure com la influencia de l'escola regional francesa, difosa
amb la «Geografia Universal» deVidal-Gallois, va continuar jugant un paper molt destaca
ble en la geografia espanyola. ·Una de les més significatives és la «ImagoMundi» de Manuel
de Terán, publicada per primer cop 1'any 1952. Aquesta obra és un manual de geografia
regional del món (una geografia universal) pero no es pot comparar per les seves dimen
sions (dos volums) i la seva finalitat amb la «Geografía Universal» de Vidal-Gallois.: Pero'
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el que cal assenyalar és com l'autor segueix fidelment elmodel proposat per aquesta quan
es tracta d'explicar els paísos del món. Els apartats que trobem en la .descripció són: as
pectes regionals (on és tractat el medi físic), població, estat i economia. Aquest és el ma
teix esquema que trobem en la «Geografía Universal» en la majoria dels casos encara que
els diferents apartats podien variar d'extensió i d'importáncia segons l'autor. En tot cas
aquest és el model que proposen Demangeon i Martonne en els volums sobre les. mes
Britaniques i l'Europa Central i que poden considerar-se com a modelics, L'única dife
rencia és que en aquests dos casos hiha un important apartat introductori sobre el medi
físic, relleu i clima principalment, que esta menys desenvolupat en la «Imago Mundi»,

Una obra que és filia directa de la «Geografía Universal» de Vidal-Galloisés la «Geo
grafía de España y Portugal», publicada també ~r l'editorial Montaner y Simón, que,
de fet, n'és una prolongació. Aquesta obra consta de dos volums sobre el medi físicamb
el mateix text que el dels volums IX i X-1 de la «Geografía Universal», obra de Solé.Saba
rís, Llopis Lladó, Font iQuer i Masachs. Aquests volums mostren la profunda influencia
que va tenir el volum sobre la Franca física escrit per Emmanuel de Martonne i que, com
ja s'ha dit, va ser adaptat al castella pel mateix Solé Sabarís e . La «Geografía de España
y Portugal» és una obra inacabada per tal com el volum sobre elsaspectes humans de
la Península Ibérica no va arribar a ser publicat mai. En canvi es van dedicar tres volums
als aspectes regionals que van apareixer fins l'any 1967 amb la qual cosa podríem ·dir
que la «Geografía Universal» (amb la seva prolongaciéconstituída per la «Geografía de
España y Portugal» va ocupar un paper destacat en la geografía espanyola durant geirebé
quarantaanys del segle xx. Pero el que volem destacar aquí és que el 1967 encara- es
publicaven a Espanya obres que segueixen fidelment els esquemes proposatsperVidal
de la Blache quan,.elI908, va comencar a elaborar el pla de la seva «Geografía Universal».

Una obra que cal esmentar aquí és la «Geografía de Catalunya» de l'editorial Aedos,
dirigida per Lluís Solé i Sabarís. En aquest casI'estructura de l'obraja presenta una dis
posició dels apartats lleugerament diferent a la que es troba a la «Geografía Universal»
de Vidal-Gallois. L'obra esta estructurada en dues parts,una «general» i una altra «regio
nal». En la primera s'estudia el relleu, el clima, les aigües, el sol i la vegetació, que cons
titueixen l'apartat de' geografía física. El segon, de geografía" humana, és dedicat al
poblament, la població, les activitats del primari, del secundari i del terciari i, finalment,
la geografía urbana. La part regional és un estudi de les diferents comarques deCatalunya
amb un esquema semblant al de l'apartatde geografía general. Elque cal assenyalar aquí
és que aquesta obra si béa grans trets segueix els punts basics dels estudis regionals de
l'escola francesa (aspectes físics, aspectes humans i aspectes regionals) el seu esquema
respon al que podríem denominar el model vidaliá «estandarítzat» on no hipoden mancar
cap dels apartats esmentats, Si a la «Geografia Universal» els autors fan prova d'una .gran
tlexibilitat en la dtilització d'un esquema general ara (jaals anys cinquanta i seixanta)
aquest esquema se'ns mostramés rígid i també, cal dir-ho més «fossilitzatc Pero, en can
vi, en una obra com la «Geografía de Catalunya- el que espot apreciar és una certa evolu
ció en la mesura que alguns aspectes .comla població, la indústria o les ciutatssóntractats
amb un interésparticular intentant amb aixo donar una visió més rica de les realitats re
gionals modernes,

Si als anys seixanta a Espanya encara es publicaven obres que són herevesdirectes del
«Tablean» de Vidal de la Blache publicat el 1903, la geografía regional vidaliana havia
entrat en crisi després de la Segona Guerra Mundial. En un moment 'en el qual el món
esta experimentant canvis profunds en els aspectes socials, economicsi territorials (i tants
d'altres) el model d'estudi de l'escola regional francesa s'estava revelantcada cop menys

(613) 147



apte per a explicar aquestes profundes mutacions. La geografía vidaliana havia tingut ten
dencia a «mirar enrera» molt sovint descrivint formes de vida tradicionals que estaven
desapareixent del món i, en canvi, no era capac d'explicar els fets «moderas» relacionats,
per exemple, amb la societat iI'economia, Aquest retret, pero, no creiem que es pugui
fer a alguns dels autors de la «Geografía Universal» com Demangeon, Martonne o Baulig
que van ser capaces de descriure admirablement la realitat actual d'alguns paísos del món
en el seu temps. Pero on l'escola regional francesa havia fracassat era sobretot en la seva
concepció de l'espai; considerava que estava format per cel-lules ai1lades les unes de les
altres, amb la qual cosa el món es convertia en un irnmens mosaic format per peces inde
pendents. D'aquesta concepció es deriva una incapacitat per a explicar els mecanismes
generals que donen lloc a la diferenciació territorial. En pensar que cada regió era un
fet particular s'estava impedint qualsevol possibilitat de generalització i aixo donara lloc
aseveres crítiques, sobretot a partir dels anys cinquanta quan es comencin a produir les
primeres revolucions que portaran la geografía per altres camins.

Un dels aspectes de la crisi de la geografía vidaliana és el menor interés en la idea de
la geografía com.estudi de les relacions entre el medi i l'home, relacions que calia estu
diar en el marc de la regió. Enlloc del dialeg entre el medi i l'home a partir dels anys
cinquanta es comencara a parlar de les relacions entre societat, economia i territorio És
per aquest motiu que les obres de geografía regional incidiran cada cop més en aquests
aspectes donant una gran importancia, per exemple, a l'estudi de la població, de les acti
vitats economiques o de les ciutats. Al mateix temps es rendirá, en un altre aspecte, a
una «especialització» i a renunciar sovint a la síntesi regional per a limitar-se a estudiar
un sol aspecte (la població, l'agricultura, la indústrla, per exemple) d 'unaregió. Així veiem
com moltes tesis presentades a Espanya en els anys cinquanta ja no són monografics re
gionals en la mida que són ja més especialitzades sobre un aspecte d'una regió o d'una
ciutat i cal assenyalar que comencen a fer-se tesis de geografía urbana que ja queden lluny
dels estudis regionals classics, Aquesta major incidencia en' els temes de població, econo
mía o ciutat en els estudis regionals quedara reflectit en les obres de geografía regional
per I'emfasi que es dóna a aquestes qüestions i, en aquest sentit, ja hem esmentat que
a la «Geografia de Catalunya» es pot apreciar una certa evolució. En d'altres obres de
geografía regional com «La Península Ibérica» de Vila Valentí o la «Geografía Regional
de España», dirigida per Terán i Solé Sabarís, si bé encara segueixen allo que hem ano
menat «el model vidalia estandaritzat», es pot veure un emfasi més gran en el tractament
dels temes de població i economia i per aixo poden ser considerades obres de transició.

Pel que fa a les geografíes regionals del món (les geografíes universals) durant els anys
setanta ja es comenca a veure com s'esta produint una certa evolució que porta a allunyar
se del model de la «Geografia Universal» de Vidal-Gallois. Algunes de les grans qües
tions que d'altres científícs socials havien descobert abans que els geografs com és, per
exemple, el problema del desenvolupament, comencen a introduir-se en algunes obres
que intenten tenir-les en compte per tal d'explicar els processos de diferenciació a.escala
mundial. En aquest sentit es poden considerar com a signifícatives la «Geografía ilustrada
Labor», dirigida per Vilá Valentí, obradestinada a un públic ampli de no especialistes,
o la «geografía Descriptiva» dirigida per Casas Torres, un manual universitario Ambdues
obres ja ens mostren un món on les problematiques actuals hi són més presents i on les
relacions entre economia, societat i espai comencen afer-se més paleses.

A partir dels anys setanta les profundes mutacions que s'estan produint en la geografía
a tot el món comencen a entrar amb forca a Espanya i així a partir dels anys vuitanta
ja veiem com apareixen obres com la «Geografía de la Sociedad Humana», dirigida per
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Enrie Lluch, o «Espacios y Sociedades» de Ricardo Méndez i Fernando Molinero que
mostren una profunda evolució metodológica. En aquestes obres els autors intenten posar
de relleu les relacions entre societat i espai a nivell mundial i explicar la diversitat del
planeta a partir del grans mecanismes generals efectuadors de l'especialitat. Aquest canvi
de concepció de la geografia regional del món ens situaja molt lluny de l'escola vidaliana
i és el resultat de tres decennis d'evolució de la geografia, del seus interessos i dels seus
metodes,

A tall de conclusions podríem dir que l'edició espanyola de la «Geografia Universal»
de Vidal-Gallois va ser un destacable instrument de difusió de l'escola francesa de geo
grafia en un moment de formació de la geografia espanyola. Les circumstancies específi
ques de l'Espanya de la postguerra van fer que el model d'estudi regional proposat en
aquesta obra tingués una pervivencia més enlla del que seria normal esperar-. Pero l'evo
lució de la geografia en els darrers decennis fara que ara possiblement puguem plantejar
nos una nova geografia regional que tinguien compte tot el que hem apres després de
gairebé trenta anys de revolucions i canvis en la nostra disciplina. Perqué el geograf sem
pre haura de tenir en compte que una de les seves obligacions socials és explicar la diver
sitat de territoris que hi ha al món tal com ho van fer Malte-Brun, Reclus o Vidal de la
Blache en el seumoment. Pero possiblement ara puguem fer-ho des de noves perspecti
ves i amb instruments més eficaces que ens permetin coneixer millor el nostre planeta
i les seves regions.

Quadre 1

Any de
Tom Títolpublicació

-
1928 1 Illes Britaniques

1928 II Bélgica, Paísos
Baixos i Luxemburg

1928 XX América del Sud,
Guaianes i Brasil

1929 XII Asia Monsonica 1,
Xina, Japó

1930 XI Asia Occidental,
Alta Asia

1930 XII Asia Monsonica Il,
Índia, Indoxina,
Insulíndia

1930 xvrn Mexíc, América
Central

1931 IV Europa Central 1,
Alemanya

1931 XIV Oceania, Regions
Polars Australs

Autor

~. Demangeon

A. Demangeon

P. Denis

J. Sion

R. Blanchard i
F. Grenard

J. Sion

M. Sorre i
R. Filatti

E. de Martonne

P. Privat Deschanel i
M. Zirnmermann

traductor

P.Vila

G. de Reparaz

E. Huguet delVillar

S. Alvarado

P. Vila

L. Villanueva
López-Moreno

J. Carandell

V. Vera
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Any de
Tom Títol Autor traductor

publicació

1932 V Europa Central II E. de Martonne L. Villanueva

1933 XXI América del Sud P. Denis R. Filatti

1934 VI Rússia, Estats del P. Camena d' Almeida R. Llopis
Baltic

1935 m Estats Escandinaus, M. Zimmermann J. Estelrich
Regions Polars
Septentrionals

1936 VIII Europa Mediterrania, M. Sorre, J. Sion J. Estelrich
Italia i Península i Y. Chataigneau
Balcánica

1936 XIX Antilles M. Sorre i F. Ortiz ---------------

1938- -'XVII-l América Septentrional, H.Baulig J.E. Artigues
Canadá

1938 XVII-2 América Septentrional, H. Baulig J.E. Artigues
Estats Units

1940 XV-l África Septentrional A. Bemard J. Estelrich

1941 XV-2 África Septentrional A. Bemard J. Vicens Vives

1943 XVI África Equatorial, F. Maurette J. Vicens Vives
Oriental i Austral

1948 XXII América del Sud, F. Daus, F. Carbonell i --------------------
Argentina, Paraguai J. Alzina
iUruguai

1948 VII Franca, Geografia E. de Martonne LI. Solé Sabarís
Física. Geografia i A. Demangeon i A. Pla
Humana

s.d.e. IX Península Ibérica. M. de Terrán ----------------------
Geografia Física LI. Solé Sabarís i

N. Llopis Lladó

1954 X-l Península Ibérica. Ll. Solé Sabarís, -----------------------
Geografia Física N. Llopis Lladó,

P. Font i Quer i
V. Masachs

1955 X~2 Península Ibérica, M. Sorre i O. Ribeiro
Geografía Regional
d'Espanya. Geografia
de Portugal
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Quadre 2
Direcció de I'edició espanyola

Odón de Buen, catedrátic de la Universitat de Madrid.
Rosa Filatti, de l'xAcademia Nacional de Historia y Geografía de México».
E. Hernandez Pacheco, catedratic de la Universidad de Madrid.
E. Huguet del Villar, de 1'«Instituto Nacional de Investigaciones y Experiencias agrícolas y forestales».
Gonzalo de Reparaz, de les societats de geografia de París, Lisboa i Madrid.
Vicente Vera, catedrátic i bibliotecari perpetu de la «Real Sociedad Geográfica de Madrid».
P. Vila, ex-alumne de 1'«Institut de Géographie Alpine» de la Universitat de Grenoble i ex-director del «Gimna
sio Moderno» de Bogotá.

Assessors i col-laberadors

Salustio Alvarado, catedrátic d'Historia Natural i Fisiologia de l'Institut Nacional de Tarragona.
Conrado Asenjo, de la «Sociedad de Geografía de Cuba».
Rafael Ballester, catedrátic de l'Institut de Valladolid.
J. Carandell, catedrátic de 1'Institut de Córdoba.
A. de Carricarte, de la «Sociedad de Geografía de Cuba».
Isaac Corral, de la «Sociedad de Geografía de Cuba».
B. Darder Pericás, catedratíc de l'Institut Nacional de Tarragona.
Juan Estelrich, director de la Fundació Bernat Metge.
Rafael A. Fernández, de la «Sociedad de Geografía de Cuba».
Andrés Giménez Soler, catedrátíc de la Universitat de Saragossa.
Rodolfo Llopis, catedratíc de l'Escola Normal de Cuenca.
Salvador Massip, de la «Sociedad de Geografía de Cuba».
J. Carlos Millás, de la «Sociedad de Geografía de Cuba».
Fernando Ortiz, de la «Sociedad de Geografía -de Cuba».
Gonzalo de Reparaz (fill).
Víctor Rodríguez, de la «Sociedad de Geografía- de Cuba».
General P. Suarez Inclán, vice-president de la «Real Sociedad Geográfica».
Juan Tomás Roig, de la «Sociedad de Geografía de Cuba».
L. Villanueva LópezMoreno, professor de 1'«Escuela Superior de Guerra».
Pelayo Vizuete, de la «Real Sociedad de Geografía» i secretari tecnic de la Unió Internacional de Bibliografia
i Tecnologia Científiques.
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