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Presentació

La versió catalana de l'article de Francois de Dainville que us presentem va
ser realitzada per als estudiants d'Historia de la Cartografia de la llicenciatura
de Geografia de la UAB del curs 1999-2000 com a material de treball de 1'as
signatura. Per tant, ja ha circulat, i seguirá circulant, en suport de fotocopia
per una banda així com en suport digital a les pagines d 'aquella assignatura en
el Campus Virtual de la UAB, per altra. Atés l'interes general que pot suscitar,
ha semblat adient publicar-lo també a les pagines de Treballs.

Aquest article és dels darrers que va preparar Francois de Dainville i la seva publi
cació va ser p óstuma. La presentació que hi fa de la trajectoria de la producció car
tografica de Charles Minard és, sens dubte, novedosa i amena alhora. Potser frega
l'hagiografia, aquest genere literari en el qual resulta tan difícil d 'equilibrar els conei
xem en ts disponibles sobre el personatge i la ponderació en posar de relleu les seves
virtuts. En aquest cas, pero, de Dainville se'n surt prou bé. Si emmarquem l'arti
cle en l'estudi més general del desenvolupament de la cartografia estadística al segle
XIX, en la qual el mateix de Dainville desitjava aprofundir, caldria complementar
lo amb els treballs coetanis d 'Arthur H. Robinson'. No cal dir que les aportacions

1 Compendiats en Robinson, Arthur H . (1982): Early Thematic Mappingin theHistory ofCartography.
Chicago: The University of Chicago Press.
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sobre la historia dels mapes ternatics contemporanis han estat molt nombroses i
significatives des que de Dainville, i Robinson, varen descobrir-nos que la historia
de la cartografia no s'acabava a les darreries del segle XVIII.

No sóc pas un especialista de la trajectoria científica del Pare Francois de Dainville
i, per tant, no puc pas aportar detalls novedosos sobre la seva vida i obra. Em faig
carrec, pero, que per a una millor comprensió de 1'autor no podem pas estalviar
ne algunes dades biograflques. En aquesta tesitura em sembla més convenient donar
la paraula als qui el conegueren personalment. Per exemple, l'obituari que va escriu
re Monique de La Ronciere' , de la Cartoteca de la Biblioteca Nacional de Franca,
és prou sentit com sintetic per a formar-nos una impressió vívida del personatge.
M 'ha semblat dones més entenimentat traslladar-vos-el complet, també en catala
a partir de l'original en frances , que no pas assajar un sofregit de dades de pro
cedencia diversa que, al capdavall, també serien incompletes. La numeració de les
notes s'ha adequat a l'ordenament global d 'aquesta introducció. [Pau Alegre]

2. Semblanca

»A l'edat de dinou anys, el Pare Francois de Dainville, nat el 21 de gener de
1909, va sentir la crida d'una doble vocació: la del sacerdot i la de l'investigador.
Va tro bar el camí per a conjuminar-Ies en l'orde fundat per Ignasi de Loiola, la
Companyia de Jesús. En aquesta nota deixarem deliberadament a l'ombra l'acti
vitat apost ólica del sacerdot, sabent pero que va ser molt rica, com en són testi
moni els qui s'han beneficitat dels seus consells espirituals i de la seva experiencia
de Déu. Repassarem, en canvi, el brillant desenvolupament de la seva vocació d'in
vestigador d' enea que, a l'edat de trenta-un anys, llegia la seva tesi doctoral sobre
La géographie des Humanistesa la Universitat de Montpeller, acompanyada d'una
tesi complementaria sobre La naissance de l'humanisme moderne, i fins el 15 de
gener de 1971 quan la mort, després d 'una breu i irremeiable malaltia, el va sots
treure de l'estimació de la seva família, dels seus confrares i dels seus amics. »

»Fran cois de Dainville, que havia estat alumne a MontpeHer de Jules Sion,
eH m ateix deixebl e de Vidal de La Blache, va ser sempre un apassionat de la
geografia . N 'és testimoni aq uesta endreca a la capcalera d 'una publicació pri
merenca dest inada als seus alumnes:" «D e totes les materies q ue cursareu al
col-legi, potser no n'hi ha cap altra de més amable i atractiva que la geografia;
no us exigeix res més que: mirar»; i més endavant afegeix: «per al geograf, el
mapa és la imatge concreta de la realitat». Aquesta doble declaració explica a
bastament les preíerencies investigadores que seguiria a l'avenir. Tanmateix, a
aquesta passió per la realitat, se n'hi afegia una altra que li havia pervingut de l
seu pare, aixo és, una curiositat insaciable per les situacions del passat i cap a

2 La Ron ciere, Monique de (1971) : «O biruary: R.P de D ain ville (19 09- 1971) >> in Imaeo Mundi
XXV I, pp . 7 1-74 .

3 Les chiffres vous parlent; géographie et statistique (193 7) , p. 9.
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la qual1'havia inclinat, rnolt aviat, a freqüentar assíduament els arxius. Per aixo
mateix, no ens ha de sorprendre que, responent a la crida feta per Marcel
Dubois" més de quaranta anys abans, 1'hagi fet seva per al seu gran treball de
tesi: l'estudi de «la historia de l'ensenyament geografic a Franca durant 1'Antic
Regim».' El projecte s'avenia perfectament amb als seus delits més pregons, i
el seu llibre va romandre, per molt de temps, l'obra de base de consulta inde
fugible per a qui desitgés coneixer la genesi de la ciencia geografica alllarg dels
segles setze i disset així com el de 1'ensenyament que se'n feia a Franca des d 'a
proximadament l'any 1525 fins a les acaballes del regnat de Lluís XIV. D 'antuvi,
el seu autor hi evoca ellent desenvolupament de la geografia costat per costat
amb el gran moviment anomenat amb el terme d 'humanisme. Acte seguit hi
mostra, de manera concloent, el paper capital que representen els missioners
jesuí tes en la transformació d 'aquesta disciplina que superara, a poc a poc, i en
gran mesura gracies a ells, el seu discurs teoretic original. En efecte, les «rela
cions» que cada any adrecaven al seu provincial, i publicades regularment, varen
con tribuir de manera decisiva a l'ampliació de mires de la societat de l'epoca i
a «substituir la imatge del món essencialment llibresca que 1'humanisme pro
posava als seus seguidors, per la visió dels fets; restabliren la primacia de l'ex
periencia per sobre de la referencia cega a les autoritats, i recordaren ben opor
tunament als Mestres que la geografia és, per definició, filla de la realitat»."

»Tarnpoc ens ha de sorprendre que de bracet amb el progrés de la geografia,
el Pare de Dainville fos cornpel-lit a seguir el de la seva bessona: la cartografia.
Abans de l'epoca de la fotografia, no eren els mapes les úniques representacions
de l'espai de que hom disposava? Varen esdevenir l'objecte de recerques apassio
nades a les quals s'aboca amb entusiasme. En pocs anys va esdevenir el Mestre
incontestable de la Historia de la cartografia francesa de l'Antic Regim, repre
nent així la via oberta per Ludovic Drapeyron i Lucien Gallois. En menys de
dotze anys assistim a l'eclosió d 'un esplet d'obres fonamentals, o d 'articles amb
categoria de memories. La serie s'inagura el 1956 amb Les cartesanciennes de IE
glise de France. Elllibre és rnolt més ric del que ens promet el seu títol; 1'inven
tari, rnolt complet, dels mapes eclesiastics conservats en els diversos diposits d'ar
xiu o de biblioteques va precedit d'un assaig de visió de eonjunt en el qual ja es
perfila la panorámica de la cartografia francesa des de Bouguereáu i els Sanson
fins als mapes de l'Acaderniade Ciencies i dels grans aixecaments topográfics dels
Cassini. Lany 1957, La carte de Guyennepar Belleymeconstitueix el primer estu
di fet fins a la data del més bonic, i el més detallat, dels mapes topográfics de la
segona rneitat del segle divuit. L'any 1960 apareix Les cartes anciennes du
La nguedoc, 16e, 17e, 18e s. en les quals el Pare aporta no només una documen
tació quasi exhaustiva sobre el tema, sinó que també hi proposa un metode de
treball que hauria de fer escola en les exposicions provincials dels congressos

4 Dubois, M (1888): «L avenir de l'enseignemenr géogra phique» in Revue internationale de l'enseig
nement, pp. 469-470.

5 La géographie des Humanistes (1939) , p. x.
6 «La géographie des H umanistes» (1945), p. 58.
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nacionals de les Societés Savantes. Així , abans de desvetllar l'intcres del lector
sobre l'originalitat t écnica, l'inreres historie o l'aportació científica d 'una deter
minada representació, passa revista a la imatge d 'aquesta regió meridional a tra
vés dels atles de Ptolerneu, de les diverses edicions d 'Ortelius o deIs mapes corogra
fics de Franca gravats durant el segle setze (Finé, Jolivet, La Guillotiere...). Els
anys 1961 i 1963 dóna a coneixer dues extenses mernories sobre l'elaboració deIs
nostre primer atles nacional Le ThéátreFrancoys deM Bouguereau i del seu suc
cessor Le Théátre géographique des Le Clerc. El Pare de Dainville es lliura a una
severa crítica de les fonts , fent així translluir els nombrosos espigolaments man
llevats als cartograís flamencs contemporanis. Després de la pausa, l'any 1964,
de Le langage des géographes que és una forma de glossari de termes antics distri
buits per tematiques (cosmografia, geografia física, geografia humana), el 1968
publica la seva admirable monografia sobre Le Dauphiné et ses eonfins vu par
llngenieur dHenri IV;Jean de Beins del qual hem donat una amplia recensió a
aquestes mateixes pagines.? No podem pas ara comentar un per un tots els tre
balls d 'aquest investigador infatigable dels quals només hem pretés perfilar-ne la
trama. La llista bibliográfica que figura al final és el testimoni de la seva ampli
tud temática i de la seva prodigiosa erudició.»

»N o podia ser pas d 'altra manera que se'l cridés per a iniciar a les joves gene
racions en aquesta disciplina que a Franca només ell dominava amb mestratge.
LÉcole des Chartes va ser la primera instituci ó que va sol-licitar-lo, l'any 1959 ,
per a impartir cursos d 'historia de la cartografia per passar més endavant, l'any
1963, a encarregar-se d~un curs en el marc de la guarta secció (Ciencies histori
ques i filologiques) de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes. Va ser també el moment
en que desentrella la trajectoria histórica del mapa de Cassini i deIs seus derivats.
Lonze de juny de 1966 va accedir a la placa de Director d 'estudis de cartografia
hist órica occidental. La responsabilitat derivada d 'aquest carrec consistia en dic
tar dues conferencies setmanals que va orientar, l'una, cap a l'analisi de l'evolu
ció de les grans tipologies de mapes des de l'epoca romana fins al Renaixement,
i l'altra, a l'exposició de les investigacions preliminars per l'elaboració d 'un «Atlas
de l'ensenyament a Franca a l'epoca moderna». Tenim coneixement que el pri
mer fascicle és a punt d 'apareixer: el dedicat als Col-logis el 1789. En fi, el 1969
i el 1970 , a petició de la Facultar de Lletres i Cicncies Humanes de la Universitat
de Paris va cobrir un curs sobre «l' Univers dels geografs des del segle setze al
divuit» destinat als estudiants que preparaven el certificat d 'Historia de la geo
grafia i de geografia historica. »

»Ta n t pels seus treb alls com a la Sorbona, l' obra del Pare de Dainvill e és la
d 'un pioner i ha somogut l'interes de diversos deixebles. Haurien pogut ser
molt més nombrosos si la seva desaparició no hagues estat tan prematura. Per
al personal científic del Departement de Cartes et Plans d e la Biblioteca
Nacional era el lector i l'amic alhora. És per aixo que no podrem pas oblidar
[o.» [Monique de La Ronciere (197 1)J

7 A Imaeo Mundi XXIII (1969), p. 113.
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Bibliografia de Francois de Dainville confeccionada en base a la que facili
ta M. de La Ronciere (1971), p. 73-74. S'assenyala entre claudators al final de
la citació si l'article ha estat reirnpres a l'obra núm. 60.
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