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Dins d 'una creixent especialització dels estudis geografics a Espanya, l' atenció als trans
ports és una de les darreres a consolidar-se. De fet, encara resulta prematur parlar de
la geografía dels transports espanyola com una branca plenament reconeguda per la cor
poració geográfica, pero certs indicis semblen confirmar l'empenta d'aquesta especialitat.

D'una banda l'increment progressiu del nombre de treballs i de geografs especialitzats
durant els darrers quinze anys. En aquest sentit, és de destacar la publicació recent d' es
tudis sobre l' evolució i l' epistemologia de la geografía dels transports (ARRANZ i
FERNÁNDEZ-MAYORALAS, 1984; GIMÉNEZ CAPDEVILA, 1986; LÓPEZ TRI
GAL, 1986), als quals aquest article pretén sumar-se. No és casual tampoc la traducció
castellana del manual dels polonesos M. Potrykowski i Z. Taylor, apareguda el 1984.

De l'altra, per primer cop ens hem aplegat uns quants geografs procedents de diverses
universitats espanyoles, en ocasió de la reunió del grup de treball de geografia dels trans
ports de la Unió Geográfica Internacional (UGI), celebrada a la ciutat de Lleó l'agost de
1986. A més d'un inicial contacte personal, s'articula un grup espanyol de geografía dels
transports, compost per representants del País Base, Castella-Lleó, Andalusia, Madrid
i Catalunya, als quals s'hi afegí posteriorment un de Galícia. L'objectiu del grup és la
promoció dels estudis de geografía dels transports a 1'interior de la corporació geografi
ca, i també en treballs aplicats als problemas plantejats en relació al transporto A més,
aquest grup ha de funcionar com a corresponsal del grup homoleg de la UGI, fer-se resso
de l' evolució metodológica, i canalitzar la participació espanyola a les reunions
internacionals .

Pensem que a l'Estat espanyolla geografía dels transports s'ha desenvolupat amb un
notori retard respecte dels corrents metodologics dominants en l' ambient internacional.
Així, com ja hem assenyalat al nostre treball citat més amunt, fins al 1950 aproximada
ment tota la producció geográfica en materia de transports respon a conceptes historicis
tes i regionals. AIs paises anglo-saxons, a partir d'aquesta data, es desenvolupa una geo
grafía quantitativa d'inspiració neopositivista, que cap al 1970 entra en crisi, el resultat
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de la qual és el predomini dels aspectes sociologistes i humanístics als estudis de geogra
fia dels transports, amb concepcions científiques inspirades en 1'historicisme.

_A l'estat espanyol, abans de 1975, no cal parlar de veritables especialistes en transports
dins la corporació geográfica (alguna excepció sera tractada allloc corresponent) ..Aixo
fa que la producció en aquest camp estigui lligada metodologicament i temática amb la
geografia humana. Pel que fa als transports, l'arribada de les innovacions quantitativistes
a principis dels setanta, amb treballs com el de l'EQUIPO URBANO, 1972 i el d'ESTE
BANEZ, 1976, no obtingué el resso necessari en un ambient on predominava l'enfoca
ment histórico-determinista, reforcat en aquest cas per la forta presencia dels problemes
orografics en la configuració de les xarxes de transport peninsulars.

Un dels primers esdeveniments multitudinaris de la geografia dels transports espanyola
ocorrogué al Colloqui de Geografia celebrat a la Ciutat de Mallorca el 1979, on es dedica
tota una ponencia al tema «EIs transports i l' organització territorial», a la qual pr.esentaren
comunicacions bon nombre de geografs, en la seva majoria no especialitzats en transporto

Aixo no obstant, aquesta iniciativa de l' Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) en
favor del transport no ha conegut cap continuítat. Tampoc als plans d' estudi universitaris
es reflecteix l' existencia d' aquesta branca, i únicament en alguns programes de geografía
humana o económica és possible trobar-hi temes específics. De la mateixa manera, no
més de forma molt esporádica algun geograf col-labora en el diagnostic o la proposta de
solucions als problemes provocats pel transport (CASASSAS, 1986). -

Així, podríem caracteritzar la geografia dels transports espanyola dels darrers quinze
anys per la gran disparitat de metodologies, objectius i tematiques que hi trobem, a causa
de la pervivencia i barreja dels diversos corrents que han dominat les altres grans escoles
nacionals. Tanmateix, intentarem ordenar i explicar els grans eixos de la investigació geo
gráfica espanyola en materia de transports, sense deixar de banda, pero, unes breus refe
rencies als antecedents hispánics del nostre tema.

Els primers passos

EIs antecedents més remots de la geografia dels transports s'han de cercar en les obres
de carácter corografic, on s'enumeraven camins, vehicles, distancies, etc., en resposta
a les necessitats dels principals clients d'aquest tipus de literatura: viatgers i militars, tal
com ja ho venia assenyalant Isidoro de Antillón des de 1808.

Fruit d' aquestes necessitats és el desenvolupament de la cartografia temática, en espe
cialla referida a les vies de comunicació, camp d'on sorgeix, segons les nostres referen
cies, la primera obra espanyola de geografia dels transports. Es tracta del Proyecto de
líneas generales de navegación y de ferro-carriles en la Península española, de l'engi
nyer militar i geograf Francisco Coello (1822-1898), publicada a Madrid el 1855. Aquest
treball és un derivat de l'atlas que el:propi autor elaborava, a partir del qual coneix les
«irregularitats geográfiques» que faciliten el tracat de les vies de comunicació, i per tant
pot proposar les menys costoses. Apareix dones clarament la forta influencia dels aspec
tes orografics en la configuració de les xarxes de transport, que la literatura geográfica
posterior s' encarregara de destacar.

Evidentment, pero, no és només I'orografia qui mana els tracats de les vies de comuni
cació, sinó que s'han de tenir en compte les consideracions comercials, que possibiliten
la complementarietat entre les regions, i també les polítiques i militars (per exemple la
defensa de les fronteres). En aquest sentit són il-lustratives les reaccions que la construc-
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ció deIs ferrocarrils transpirinencs suscitaren en alguns membres de la Real Sociedad Geo
gráfica de Madrid, que per raons d' estrategia militar s' oposaven a la facilitat de les comu
nicacions (per exemple el militar JIMÉNEZ LLUESMA, 1895). Més tard, pero, s'adop
taren postures menys intransigents, com la defensada per CONROTTE, 1905.

En canvi, aquestes mateixes raons aconsellaven una bona informació sobre el comerc
i el transport amb els paisos de colonització, a la vegada que s'encoratjava l'establiment
de noves vies de comunicació per tal de facilitar els intercanvis. D'aquí l' exit que durant
els últims anys del XIX obtingué la geografia colonial, on les qüestions de transport eren
tractades a bastament. Així, al congrés espanyol de geografia colonial i mercantil, cele
brat a Madrid el 1833, o des de les pagines de la «Revista de Geografía Comercial y Mer
cantil», publicada des de 1897 per la secció de geografia comercial de la Sociedad Geo
gráfica de Madrid, trobem nombroses referencies a l'estat i progrés de les vies de comu
nicació a diverses parts del món.

En definitiva, els primers passos de la geografia deIs transports a Espanya coincideixen
amb dos corrents que a finals del XIX tenen un pes important dins del panorama de les
activitats geografiques: un que anomenarem «militar», i un altre «colonial». Al primer
predomina un enfocament orografic deIs problemes de transport, utilitzat en un sentit cien
tifista per justificar les raons político-estrategiques de la determinacid deIs tracats ferro
viaris, encara en expansió aleshores a la península. Al segon deIs corrents, que hem ano
menat colonial, s'estudien zones extrapeninsulars amb l'objectiu de cobrir una funció ba
sicament informativa, dedicada als membres de les societats geográfiques l' interés deIs
quals se centrava en les possibilitats comercials amb aquells paísos exotics,

L'empremta de I'escola francesa

Com hem tingut ocasió d' explicar al nostre treball ja citat, les aportacions de l' escola
francesa a la geografia deIs transports són nombroses, i la seva influencia arriba també
ala geografia ibérica. Una de les primeres fites es troba a les Ilicons dictades per Raoul
Blanchard sobre la geografia de la muntanya, que Pau Vila s'encarrega de traduir, anotar
i publicar el 1925. Una d'aquestes llicons és dedicada a les comunicacions i el trafic, on
Blanchard repassava les relacions entre aquestes i la muntanya, mentre que Vila hi afegia
les referencies pertinents sobre Catalunya.

Aquest treball no és més que un exemple de la geografia deIs transports diluida dins
d'un altre tema més generic, pero és de notar com a Franca des de principis deIs anys
trenta comencen a apareixer les monografies dedicades al transport, i en especial a línies
ferroviaries, Amb el parentesi i estroncament de la tradició geográfica a Espanya que su
posa la guerra de 1936-39, aquesta especialització es fara palesa en una data més tardana,
i concretada en una persona. Es tracta d'Isidoro Escagüés y Javierre, qui durant la segona
meitat deIs quaranta publica varis articles dedicats al ferrocarril. Ultra algunes incursions
en la historia de les vies de comunicació, destaquem la seva monografia sobre la línia
AIsasua-Irún (1948), clarament hereva deIs treballs francesos.

Malgrat aquests articles especialitzats d' Escagüés, la geografia deIs transports no es
desenvolupa a Espanya fins forca més tardo Únicament hem d'esmentar alguns treballs
per a obres decarácter general, com ara el capítol que José Gavira dedica a les comunica
cions i el comerc en l' obra que dirigí sobre Espanya (1943); o el corresponent capítol
de la Geografia de Catalunya publicada per AEDOS el 1958, escrit per Josep Iglésies.
En general, totes les monografies regionals dediquen algunes pagines a coneixer els trans-
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ports, normalment en relació al comerc i al turisme. En alguns casos, la geografía dels
transports que es despren d'aquests estudis es limita a una simple enumeraicó de rutes
ialtres dades referents al moviment d'homes i mercaderies, i evidentment, amplíes refe
rencies als aspectes histories, ja que la formació dels geografs s 'ho portava.

D'altra banda, són ressaltades les relacions amb elmedi físic, que en alguns casos arri
ben a un determinisme mal dissimulat. Així, ja en una data recent, encara apareixen tre
balls com el de RAMOS HERRANZ, 1977 sobre transports i muntanya a Espanya, ple
de referencies deterministes.

També amb plantejaments historicistes, pero incorporant altres factors, com els demo
grafics i economics, trobem la tesi d' ABELLAN, 1979b sobre els ferrocarrils del Sud-est
de la península; i el llibre d'UBACH SOLER, 1984 sobre el ferrocarril a Catalunya.

Cal assenya1ar encara les incursions al tema del transport des de la geografía urbana,
que sota concepcions historicistes desenvolupa el professor A. López Gómez en varis ar
ticles apareguts des de finals dels seixanta, i que culminen en un llibre sobre els transports
urbans de Madrid (1983).

La producció recent (1970-1986)

Hem catalogat la producció recent de la geografia dels transports espanyola dins d' al
gunes grans arees tematiques, que ens serviran de pauta per copsar-ne l'evolució.

Analitzarem de bell antuvi els treba1ls dedicats a estudiar alguna de les nombroses rela
cions que s' estableixen entre els transports i les ciutats. En segon lloc en ressaltarem aquells
l' atenció dels quals se centra en les conseqüencies que les infrastructures de transport exer
ceixen sobre el territori, siguin aquelles estructura1s, ecologiques, etc. Per acabar farem
esment de les darreres aportacions a la geografía portuaria i dels transports marítims, així
com a la dels transports aeris.

De la bibliografía analitzada sobre la geografia dels transports a 1'Estat espanyol no
hi ha dubte que la ciutat sorgeix com un element preponderant dins del conjunt tematice
Molts dels autors procedeixen de la geografía urbana, pero també és cert que la circulació
s'ha convertit a les societats modernes en un fenomen basicament urba,

El transport ha facilitat i condicionat el desenvolupament de les ciutats, i ha estat analit
zat des de la geografía urbana amb una metodologia historicista. Destaquem les aporta
cions de VALENZUELA, 1973; GONZÁLEZ YANCI, 1976 i 1977; FAUS PUJOL, 1978;
i més recentment REGUERA RODRIGUEZ, 1986, que incorpora elements d'analisi
marxista.

La propia activitat ciutadana geriera un transit intern que pot revelar certes informa
cions sobre l'organització espacial urbana. Així ho han entés TORREGO, 1974; TEIXI
DOR i SANCHIS, 1979b; GARCÍA ALVARADO i MUÑOZ MUÑOZ, 1982. Un altre
punt de vista l'ofereixen els treballs d'ALIÓ, 1979 i TORREGO, 1979a, els quals són
centrats en la problemática de l' organització del trafic.

Un punt més específic d'aquest darrer tema és el dels transports públics, susceptible
de ser abordat amb metodologies diferents: historicista (TORREGO, 1976); quantitativa
(TEIXIDOR i SANCHIS, 1979), sociologista (LÓPEZ TRIGAL, 1979). Darrerament els
corrents behavioristes han fet la seva entrada dins la geografia dels transports a través
dels estudis sobre la mobilitat femenina (ARRANZ, 1984), pero també s'han de tenir en
compte algunes aportacions anteriors sobre els moviments pendulars dels obrers (SANZ
SANZ, 1980). .

70



Un darrer aspecte de les relacions entre transport i ciutat objecte d'atenció per part d'al
guns geografs espanyols és l'estudi de les arees d' influencia urbana a partir de l' analisi
dels fluxos de transporto Un treball peoner fou el d'Enric Lluch et al. (1970) per a Cata
lunya, inspirat en un d'analeg del britanic F.H.W. Green (1950), pero els catalans hi afe
gien una comparació diacrónica que enriquia considerablement les conclusions. En una
línia semblant, pero sense aquesta visió temporal, trobem les aportacions de MIGUEL
BERNAL, 1973; ABELLAN, 1979; LUZON BENEDICTO, 1982, a les quals .s'hi ha
d'afegir tres comunicacions al col·loqui de l'AGE de 1979: CAMPESINO et al.; RO
DRÍGUEZ MARTÍNEZ-CONDE; VALLES COSTA.

Hem assenyalat que un a1tre dels aspectes que crida l'atenció dels geografs espanyols
en relació als transports és l' impacte de les infrastructures sobre el territori. Un primer
pas és el coneixement per part de l' investigador de l'oferta de transport, al que s' arriba
des de diferents enfocaments, que prodríem resumir en dos: l'un excepcionalista, que s'es
forca en la descripció de les característiques singulars de I'area estudiada (MORALES
GIL, 1974 i 1983; CAMPOS ROMERO, 1979; FERNÁNDEZ-MAYORALAS et al.,
1986); i l'a1tra generalista (quantitatiu), que per mitja de tecniques com la teoria de grafos
troba mesures a partir de lesquals podran comparar-se diferents xarxes; o bé una mateixa
en diverses fases historiques, ádhuc en predicció (EQUIPO URBANO, 1972; ESTEBA
NEZ, 1976; GARCÍA LaRCA, 1979; SABATE MARTÍNEZ, 1979; MIRALBES et al.,
1981).

L' impacte de les infrastructures de transport sol analitzar-se en dues vessants: una és
la localització de les activitats humanes, com ara la indústria (GIL VARaN, 1979; MEN
DEZ GUTIERREZ DEL VALLE, 1979 i CASASSAS i BERTRAN, 1984) i turisme (BRU
NET ESTARELLAS, 1979), etc. L'altra és l'impacte ecologic o paisatgístic sobre els
territoris travessats, que produeix transformacions en les formes tradicionals de vida (ABE
LLAN i OLIVERA, 1979); en el medi natural (SANCHIS DEUSA, 1982); o més en ge
neral, sobre I'organització territoial (CARRERAS VERDAGUER, 1979; i CASASSAS
SIMÓ, 1984). En darrer terme cal fer referencia a dues sots-branques de la geografia
dels transports: les que s' ocupen deIs espais marítim i aeri.

La geografia del transport marítim espanyola s'ha dedicat preferencialment als ports,
amb varíes tesis doctorals, entre les que destaquem la de MARTINEZ RODA, 1980 i
la de BARRAGAN MUÑOZ, 1985. Cal assenyalar en aquest camp les contribucions teo
riques de CASTEJON ARQUED, 1978 sobre árees d'influencia d'un port: i de SUAREZ
DE VIVERO, 1979 sobre l'evolució del tractament geografic de l'espai marítimo

Pel que fa a la geografia del transport aeri, distingirem dues vessants: l' estudi dels aero
ports (CaRDaBA ORDOÑEZ, 1981; ANTaN BURGOS, 1986), i el de les relacions
(CaRDaBA ORDOÑEZ,. 1976). Un intent de compendi ens I'ofereix el professor CA
NO GARCIA, 1980 des d'una perspectiva essencialment informativa.

En conclusió, la geografia deIs transports espanyola coneix des dels primers anys se
tanta un fort increment en el nombre de treballs i de temes abarcats, tot apreciant-se una
franca obertura als corrents internacionals. Aixo no obstant, la manca d' articulació id'es
pecialització dels geografs que hi han contribuit, n'ha fet un camp marginal, que la im
portancia del fenomen transport en la societat actual no es mereix. Per tractar en profun
ditat els problemes rellevants, en connexió amb les' necessitats de la societat, calen geo
grafs especialitzats, amb una visió interdisciplinaria, Aixo pot aconseguir-se amb una or
ganització que permeti l'intercanvi d'informacions, i amb la creació de cursos universita
ris de tercer cicle.
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