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Resum

La història ambiental és una disciplina amb paradigmes particulars i una metodologia pròpia que s’ocupa de l’estudi de les relacions 
coevolutives entre l’entorn ambiental i el sistema social. L’article en traça una panoràmica historiogràfica en el context de l’àrea catala-
na. A partir d’una revisió bibliogràfica de la producció científica se n’identifiquen les principals temàtiques, línies de recerca i claus 
analítiques i s’avalua com s’ha explorat la complexitat dels conflictes socioambientals.
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La història ambiental, història ecològica o ecohistòria 
s’ocupa de l’estudi de les relacions coevolutives entre l’en-
torn ambiental i el sistema social. Pot ser entesa com una 
perspectiva que s’afegeix al relat històric tradicional o 
com una disciplina de caràcter transdisciplinari inserida 
dins de les ciències socioambientals derivades de l’ecolo-
gia humana crítica, com també en deriven l’economia 
ecològica, l’ecologia política, l’agroecologia, l’ecologia ur-
bana, l’ecologia industrial, l’etnoecologia, l’antropologia 
ecològica i les disciplines aixoplugades sota el paraigua de 
les humanitats ambientals, com l’ecocrítica, l’ecolingüís-
tica o l’ecosemiòtica. Segons aquesta accepció, la història 
ambiental constitueix un camp específic del coneixement 
històric amb paradigmes particulars i una metodologia 
pròpia influenciada tant per les diferents branques de les 
ciències humanes i socials com per una ciència ecològica 
que incorpora a l’anàlisi històrica conceptes com ecosiste-
ma, flux energètic, metabolisme o transferència tecnolò-
gica. Com a disciplina sorgeix i coevoluciona temàtica-
ment i metodològica al ritme dels diversos estadis de les 
crisis socioambientals i també a partir de les diferents i 
canviants percepcions individuals, socials, polítiques, 
científiques i atzaroses d’aquestes crisis. Com a fruit de les 
crisis ambientals és crítica i té un fort compromís acadè-
mic — amb voluntat d’assolir una renovació historiogràfi-
ca—, social i polític — amb voluntat de ser una història 
aplicada i amb orientació pública que aporti resposta a les 

problemàtiques ambientals i proposi models de desenvo-
lupament alternatius.

Els objectius d’aquest article són, primer, presentar la 
genealogia de la història ambiental a l’àrea catalana i ex-
plorar la multiplicitat de temes que ha tractat; segon, 
exposar-ne les principals claus analítiques, i tercer, exa-
minar com s’han emprat per abordar la complexitat dels 
conflictes socioambientals. Per dur-ho a terme es farà 
una breu aproximació a les conjuntures històriques que 
acullen la formació de la disciplina, s’exposaran els prin-
cipals elements compartits per les diferents branques que 
n’han nascut i s’aportaran de forma sumària les princi-
pals línies de recerca treballades des de la història am-
biental de la urbanització i la industrialització, la histò-
ria de la contaminació, l’agroecologia històrica, la història 
del clima i, per concloure, la història del pensament am-
biental.

Gènesi i consolidació de la disciplina

Per a la inclusió del paradigma ambiental dins de l’estudi 
de la història va ser cabdal l’assumpció de la teoria episte-
mològica externalista en l’estudi de la ciència. A mitjan 
segle xx, la superació del debat entre internalisme i exter-
nalisme va admetre que el coneixement científic és afectat 
per factors externs, cosa que ha suposat, per a la disciplina 
de la història de la ciència, introduir enfocaments antro-
pològics, fenomenològics i etnometodològics; per a la 
ciència històrica, consolidar la perspectiva de la «història 
total» i acceptar el concepte de coevolució entre sistemes 
ecològics i sistemes socials, i per a l’anàlisi ecològica, in-
corporar nocions de gènere, ètnia o classe i considerar 
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propostes metodològiques que suposen nous enfoca-
ments científics, com són la teoria de la complexitat o el 
concepte de ciència postnormal.

Durant les dècades de 1960 i 1980 s’inicia — primer en 
l’àmbit anglosaxó1 i més tard a Europa, l’Amèrica Llatina i 
Àsia— la cohesió i institucionalització de la comunitat 
científica al voltant de la història ambiental. És durant el 
primer període quan mostra un major compromís social i 
polític que, segons algunes interpretacions, va esvaint-se 
al compàs de la institucionalització.2 A finals de la dècada 
de 2010 del segle xxi ja es pot parlar de diverses genera-
cions d’especialistes i es poden distingir tres línies de re-
cerca principals: una història ambiental material, una de 
cultural i una de política. La conjunció de les tres línies 
permet abordar l’anàlisi d’un medi ambient entès com un 
conglomerat de factors objectivables i percepcions sub-
jectives. La primera estudia els canvis físics per si matei-
xos i en relació amb la societat i les tecnologies de produc-
ció; la segona atén les definicions, representacions, 
percepcions, ideologies, ètiques i mites generats al voltant 
de conceptes com medi ambient, natura, contaminació o 
clima, i la tercera estudia les reaccions, les polítiques i les 
legislacions que regulen les relacions entre els individus, 
les societats i el medi ambient. Totes tres, siguin presents 
simultàniament o no en l’anàlisi diacrònica, aborden pro-
blemes que no poden limitar-se ni a la periodització clàs-
sica ni a una única disciplina acadèmica.

A l’àrea catalana, les primeres aproximacions que in-
corporen el medi ambient en l’estudi històric provenen de 
l’economia ecològica, la geografia i l’especialitat de la 
ciència del paisatge. La història ambiental, com a discipli-
na conscient de si mateixa, es configura al llarg de la dèca-
da de 1990. És quan Joan Martínez Alier i Anna Monjo 
funden la revista Ecología Política (1991) i quan des de la 
història, la geografia i l’arqueologia s’endeguen propostes 
metodològiques i iniciatives que impulsen el debat amb 
experts en la matèria. És el cas del seminari celebrat a Gi-
rona l’any 1991 «Història ecològica i història de l’ecolo-
gia», organitzat per Ramon Garrabou i Joan Martínez 
Alier, que aplega, entre altres especialistes, Piero Bevilac-
qua, Christian Pfister, Jean-Paul Deléage i Joachim 
Radkau.3 L’any següent, la revista Recerques dedica un 
monogràfic al tema;4 l’any 1994, Joan Martínez Alier des-
criu els objectius i les metodologies principals de la histò-
ria econòmica ecològica a De la economía ecológica al eco-
logismo popular,5 i als mateixos anys s’inicien, per 
iniciativa de Ramon Garrabou i José Manuel Naredo, un 
seguit de seminaris interdisciplinaris que establiran les 
bases metodològiques de la recerca en història agroecolò-
gica,6 es presenta la primera tesi de climatologia històrica, 
de Mariano Barriendos,7 i també és quan s’emprèn el pro-
jecte Archaeomedes, dedicat a l’anàlisi de les dinàmiques 
antròpiques i naturals implicades en la configuració del 
medi mediterrani, en el qual participen especialistes de 
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la 
Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

A la dècada del 2000 ja es pot parlar d’institucionalitza-
ció de la disciplina, si se’n considera la inclusió en diver-
sos grups i projectes de recerca universitària que han gau-
dit de continuïtat i d’una decisiva repercussió en la 
producció científica actual. Ens referim, per exemple, als 
encapçalats per Ramon Garrabou Segura, Enric Tello 
Aragay, Rosa Congost Colomer o Armand Alberola 
Romà, i també als desenvolupats al voltant del Seminari 
d’Estudis i Recerques Prehistòriques de la Universitat de 
Barcelona i de l’Institut de Ciències de la Terra Jaume Al-
mera (IIGJA), continuador de l’institut de recerca fundat 
el 1965 per Lluís Solé Sabarís.8

L’assumpció del paradigma ecològic dins de l’acadèmia 
catalana és deutora de la llarga i consolidada tradició his-
toriogràfica d’algunes disciplines que des del segle xix 
s’han interessat per l’anàlisi diacrònica de la natura, en 
particular la geografia, la història natural i la medicina. En 
aquest sentit, han estat especialment rellevants els projec-
tes de recuperació del patrimoni cultural i natural empre-
sos pel moviment de la Renaixença, l’excursionisme cien-
tífic i els estudis de botànica i història natural (en 
particular, els treballs d’Eduard Boscà, Francesc Barceló i 
Combis, Odón de Buen y del Cos i Norbert Font i Sagué), 
així com la influència de l’educació ambiental, l’escoltis-
me, el naturisme, l’anarquisme — marcadament interessat 
per la natura—, l’evolucionisme i l’higienisme.

Al llarg de les dècades de 1960 i 1980, algunes aproxi-
macions eliminen fronteres entre història, ciència i geo-
grafia seguint les propostes metodològiques de l’escola 
dels Annals i de la nova història social o els models disse-
nyats per Pierre Vilar, Pau Vila i Lluís Solé Sabarís. És el 
cas dels treballs d’història de la ciència i la tècnica de José 
María López Piñero; els de l’especialitat de la ciència del 
paisatge de Maria de Bolòs, Josep M. Panareda i Joan 
Sabí,9 i els elaborats en l’òrbita de la revista Geo Crítica 
(1976), com són els d’Horacio Capel i Luis Urteaga. És 
durant les mateixes dècades que Manuel Sacristán i Joan 
Martínez Alier10 impulsen teories crítiques com l’ecologia 
econòmica o l’ecologia política, fonamentals per a la con-
figuració de la història ambiental actual; quan Ramon 
Margalef, Maria Rosa Miracle, Maria Àngels Cardona 
Florit o Ramon Folch forgen la ciència ecològica en l’estu-
di dels ecosistemes, i quan — en confluència amb movi-
ments veïnals, feministes i antimilitaristes— neixen, als 
diferents territoris de parla catalana, moviments ecologis-
tes de caràcter social i polític.

La relació dialògica entre tots aquests i altres viaranys 
dibuixa les particularitats d’una història ambiental que ha 
desplegat les tres línies citades més amunt — la història 
ambiental material, la cultural i la política— i s’ha confi-
gurat al voltant d’una varietat considerable de camps de 
recerca. Allà on s’acumula un major embalum d’estudis 
és en la història ambiental de la urbanització i la indus-
trialització, la història de la contaminació, la història 
agroecològica i la història del clima.

Si ens proposem elaborar una consideració global dels 
diferents camps desenvolupats, cal tenir presents diversos 
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factors que en dificulten la tasca i exigeixen ser prudents 
en la valoració. Així, existeix força dispersió entre els es-
pecialistes i entre els diferents grups de recerca, no s’ha 
constituït una associació específica que cohesioni la disci-
plina i té una recent i discreta incursió en els plans do-
cents acadèmics, limitant-se a l’àmbit dels programes de 
màsters universitaris. Destaquem en aquest sentit les as-
signatures impartides per Agustí Nieto-Galan: «Tecnolo-
gia i medi ambient: una perspectiva històrica» al Doctorat 
de Ciències Ambientals de l’Institut de Ciència i Tecnolo-
gia Ambiental (Universitat Autònoma de Barcelona), en-
tre els anys 1998 i 2002, i «Environmental Thought» al 
Joint European Master Programme in Environmental 
Studies (Technische Universität Hamburg, Aalborg Uni-
versitet, Universitat Autònoma de Barcelona, Universi-
dade de Aveiro), entre els anys 2009 i 2011. Armand Al-
berola ha impartit des de l’any 2010 l’assignatura «El Món 
Mediterrani davant del risc natural en l’època moderna» 
al Màster Interuniversitari en Història i Identitats Hispà-
niques en el Mediterrani Occidental (s. xv-xix) (Univer-
sitat de Barcelona, Universitat de València, Universitat 
d’Alacant i Universitat Jaume I de Castelló). I Enric Tello 
imparteix «Història ambiental: energia i territori», que 
forma part de l’actual pla docent del Màster en Història 
Econòmica (Universitat de Barcelona).

A més a més, durant aquests anys, la mateixa disciplina 
ha variat quant a propòsits i metodologies. A mesura que 
la definició de l’objecte d’estudi ha augmentat en comple-
xitat i autoorganització, també ho han fet els marcs de re-
ferència creats des de l’ecologia, l’ecologia humana, l’eco-
logia social, la sociologia ecològica o l’economia política, 
que són els que determinen les variables relacionals entre 
societat i medi i que poden ser extrapolables a l’anàlisi 
històrica.11 Tanmateix, després de més de dues dècades de 
producció científica, és possible fer-ne una revisió des 
de la perspectiva d’una distància adient. Fent un escan-
dall, es poden trobar diversos terrenys comuns i zones de 
barreja entre els diferents camps. A continuació exposem 
sis dels elements compartits per la producció científica 
produïda a l’àrea catalana.

Primer. És inqüestionable la influència rebuda per part 
de l’econòmica ecològica. Així ho palesa el fet que, per a 
l’ambientalització de la història urbana, la història econò-
mica, la història agrària o la geografia humana, ha estat 
cardinal l’assumpció de les teories configurades entorn 
del metabolisme social; la teoria dels fluxos de Georgescu-
Roegen exposada a The Entropy Law and the Economic 
Process,12 o, més recentment, la renovació que suposa 
l’anàlisi integrada multiescala del metabolisme de la so-
cietat i els ecosistemes, emprada per a simular possibles 
patrons de desenvolupament.13

Segon. És també palès el protagonisme de l’ecologia 
política, que s’ocupa de les dimensions socials i polítiques 
de les qüestions ambientals, considerant especialment les 
relacions de poder. Quan les diferents disciplines s’han 
«ambientalitzat» han volgut detectar i descriure el con-
glomerat de factors objectivables i percepcions subjecti-

ves definitòries del medi ambient i, com si aquest fos un 
text, l’han llegit i n’han interpretat els elements polititzats, 
tant discursius com materials.

Tercer. Hi és palpable l’eix que suposa la tradició geo-
gràfica. L’anàlisi corològica i espacial és inherent a l’eco-
lògica i ambiental. L’espai, el territori i el lloc són un focus 
d’interès, i especialment ho és l’estudi de les constants de 
distribució i disposició que són sovint interpretades en 
clau econòmica i política i amb una evident influència de 
les teories de la localització, l’ecologia humana i l’ecologia 
política. S’avaluen els graus de neutralitat de les localitza-
cions, dels emplaçaments, de les distribucions i dels con-
sums i s’examina fins a quin punt els resultats revelen la 
inscripció i reinscripció d’una volguda segregació socio-
espacial i d’un consegüent accés desigual que és genera-
dor de conflictes socials. D’aquesta manera, existeix un 
interès compartit per interpretar la reproducció de les re-
lacions de poder que es pot inferir de la distribució espa-
cial d’energies, materials, infraestructures i indústries o 
de la desigualtat en l’accés als recursos naturals.

Quart. Hi són patents les influències del constructivis-
me. En tots els camps és preponderant analitzar el llen-
guatge i aconseguir la descodificació dels discursos i 
conceptes relatius al medi ambient, que són observats 
com a categories integrants de sistemes complexos, sub-
jectes a processos acoblats i a múltiples escales depen-
dents, per exemple, de l’espai, el temps, la societat, la 
identitat, el gènere, els individus o l’atzar. Així, s’entén 
que conceptes com contaminació, contaminant, natura-
lització, estàndard de qualitat de l’aigua, de l’aire i dels ali-
ments, erosió, desastre natural o risc ambiental es confi-
gurin i es construeixin en aquests contextos espacials, 
temporals, socials o identitaris i, al seu torn, en configurin 
i en construeixin de nous, discursius i materials, contem-
poranis o no.

Cinquè. En bona part dels treballs en què es tracta un 
repte ambiental vigent o coetani a qui l’observa es pot de-
tectar un ideari comú, el de compondre una eina pràctica, 
capaç d’avaluar el present i proposar models alternatius. 
Així, davant d’un desafiament, l’objectiu és identificar, 
definir, interpretar, avaluar i proposar. 

Sisè. Finalment, la història ambiental dedicada al medi 
ambient català s’enfronta, òbviament, a unes conjuntures 
derivades d’un mateix context socioambiental i ha de te-
nir en compte perioditzacions pròpies i problemes co-
muns. Quant a les perioditzacions pròpies destaquem: les 
etapes climàtiques (l’episodi càlid medieval, aproximada-
ment entre els segles viii i xiv; la Petita Edat del Gel, entre 
els segles xiv i xix, i el canvi climàtic d’origen antròpic, a 
partir del segle xx), les especificitats generades per les for-
mes d’accés a la terra i les estructures de propietat, i les 
grans etapes sociometabòliques (les economies orgàni-
ques d’abans del segle xviii, les economies orgàniques en 
el sector agrari i les fòssils en la indústria i el transport des 
de finals del xviii fins a mitjan segle xx, i la industrialitza-
ció de l’agricultura i la ramaderia a partir de la segona 
meitat del segle xx).
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Els problemes comuns al llarg de tota la història han 
estat: les diferents adversitats climàtiques sobrevingudes, 
l’escassetat i la irregularitat del recurs hídric, característi-
ques del clima mediterrani, l’escassetat de sòl agrícola i 
les constriccions derivades dels conflictes bèl·lics i dels 
moviments dels exèrcits. I per a èpoques més recents: els 
conflictes inherents a la urbanització, la gestió de residus, 
el turisme, la conservació de la biodiversitat, la gestió dels 
parcs naturals, la introducció de cultius modificats genè-
ticament, les externalitats de la producció i el consum i la 
contaminació derivada de les activitats humanes (acústi-
ca, visual, de l’aire o l’aigua, l’ús i extracció de minerals i 
combustibles fòssils i la construcció de plantes d’ener-
gia). En concret, de la història contemporània cal citar 
conflictes de llarg recorregut com els derivats del com-
plex químic d’Ercros a Flix (des de 1897), la contamina-
ció atmosfèrica de la cimentera de Montcada i Reixac 
(des de 1917), la salinització del riu Llobregat per les mi-
nes de potassa (des de 1925) o el risc de contaminació que 
suposen les centrals nuclears de Vandellòs (des de 1974), 
Cofrents i Ascó (des de 1984). Entre els conflictes de la 
història actual,14 a banda dels derivats del canvi climàtic 
global, podem citar els de la incineradora de Son Reus a 
Mallorca (des de 1992), l’expansió del port de la Punta 
a València (des de 1993), la contaminació per nitrats al Ter 
(des de 2000), el transvasament de l’Ebre del Pla Hidrolò-
gic Nacional (des de 2001), la construcció de les línies de 
molt alta tensió entre França i Catalunya (des de 2001) i a 
Llucmajor (des de 2010), els terratrèmols associats al pro-
jecte Castor al mar Mediterrani (des de 2007) i l’ús de la 
fractura hidràulica per a l’obtenció d’hidrocarburs (des 
de 2012).

La història ambiental de la urbanització  
i la industrialització i la història de la 
contaminació

La història ambiental de la urbanització i la industrialitza-
ció, fornida tant per l’economia ecològica com per l’eco-
logia política urbana,15 ha establert quatre eixos de revisió 
i aproximació: la interpretació dels discursos ambientals 
històrics relatius a la planificació urbanística, la recons-
trucció del metabolisme social (dels fluxos d’energies i 
materials), la identificació de les forces propulsores i dels 
agents rectors que intervenen en la configuració d’aquests 
fluxos — ús de les distribucions i localitzacions d’energies 
i materials com a reproductors de relacions de poder— i 
l’avaluació dels conflictes i les respostes generades per les 
distribucions i localitzacions polititzades.

Pel que fa als discursos, s’han treballat les propostes de 
l’higienisme en relació amb la planificació urbana i els es-
pais verds,16 les de l’anarquisme referents a les lleis natu-
rals i el metabolisme urbà,17 i també el disseny de paisat-
ges destinats al treball o a l’oci.18 Quant a la reconstrucció 
del metabolisme, s’han elaborat, per exemple, mapes del 
gas,19 de l’electricitat20 i de l’aigua21 en els quals els fluxos 

són interpretats com els textos resultants de les represen-
tacions de poder i, com a tals, generadors de conflictes so-
cials. La conflictivitat,22 en perspectiva històrica i per a 
l’àmbit urbà, s’ha treballat recentment entorn del cas de 
les fonts d’aigua potable de la Barcelona del segle xvii, en 
un context d’estrès hídric durant la Petita Edat del Gel;23 
en relació amb els cicles de l’aigua de la ciutat de Barcelo-
na des del segle xix fins a l’actualitat, en un context d’ex-
plosió demogràfica i privatització de l’aigua,24 o, en la his-
tòria actual, pel que fa als conflictes territorials a l’àrea 
metropolitana de València durant la dècada del 2000.25 
Des d’un punt de vista del conjunt del territori, s’han 
abordat, per exemple, els fluxos hídrics en el context de la 
Guerra Civil espanyola26 i la geopolítica del sistema elèc-
tric i eòlic a Catalunya.27 Cal destacar finalment l’impuls 
que des de la geografia es vol donar a la incorporació de la 
història ambiental com a eina per a la planificació urbana, 
com explicità Horacio Capel, pel que fa al cas concret del 
disseny de fluxos energètics elèctrics, en el IV Simposi 
d’Electrificació.28

Per la seva banda, els estudis d’història de la contami-
nació s’han referit a quatre qüestions principals (i que te-
nen molts punts de contacte amb els de la història am-
biental de la urbanització i la industrialització): la 
interpretació dels discursos i les gramàtiques relatives a 
la contaminació; la politització de les localitzacions; l’abast 
de la contaminació pel que fa a impactes ambientals, so-
cioeconòmics i sobre la salut; l’abast de la contaminació 
quant a conceptes relacionats amb la jurisprudència 
— com ara cost ambiental, compensació social, responsa-
bilitat ambiental, mesures de compensació o restitució 
ambiental—, i l’examen del conflicte i de la mobilització 
generada per la contaminació, amb referència a la intensi-
tat de la reacció, els grups implicats, les formes de mobilit-
zació i la construcció social del risc.

Des de l’anàlisi discursiva, s’ha avaluat el procés de 
construcció i desconstrucció de conceptes com naturalit-
zació, ocultació o negació de la perillositat del contami-
nant, estàndard de qualitat o tòxic ambiental i frau ali-
mentari. La «naturalització» s’ha revisat, per exemple, en 
el cas de la salinització del riu Llobregat des de l’any 1925 
per les mines de potassa, en què l’existència d’una salinitat 
geològica natural s’ha emprat per a negar o minimitzar la 
contaminació d’origen antròpic.29 La dialèctica entre ex-
perts i percepcions individuals o col·lectives així com les 
ocultacions, les negacions i l’ús de l’escepticisme a l’hora 
de valorar la perillositat dels contaminants s’ha tractat, 
per exemple, en el cas dels informes mèdics emesos du-
rant el segle xviii a la ciutat de Barcelona avaluant els 
tints de les indianes o l’ús del carbó mineral,30 en el cas de 
l’ampli espectre de factors involucrats en la construcció 
de la toxicitat ambiental durant els segles xix i xx31 i en els 
casos dels discursos relatius a la química de Flix32 i a les 
diverses plantes d’energia nuclear.33 Finalment, els estu-
dis dedicats als tòxics i al frau alimentari han incidit en 
l’increment dels casos d’adulteracions detectats arreu a 
partir del segle xviii, així com en la definició d’estàndard 
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de qualitat alimentària.34 Actualment, dos projectes de re-
cerca emmarcats en el context del segle xx tenen com a 
objecte d’estudi la dialèctica entre el coneixement cientí-
fic dels experts i la percepció del públic, en particular pel 
que fa a les percepcions del risc i la desconstrucció dels 
conceptes relatius a la contaminació i els tòxics.35

La interpretació de l’espai en relació amb la contami-
nació ha mostrat la politització i la no neutralitat dels 
emplaçaments, per exemple en el cas de la planta de Van-
dellòs I36 i també del magatzem de residus d’Ascó, on 
s’ha palesat com la ubicació està estretament relacionada 
amb la pobresa de la zona i, alhora, com ha s’impedit el 
desenvolupament d’alternatives per a superar-la.37 L’ava-
luació dels impactes sobre la salut ha tingut una estreta 
vinculació amb la història de la medicina i, d’una manera 
especial, amb l’àmbit de la salut pública pel que fa als 
contextos medievals i moderns.38 Finalment, l’estudi de 
la determinació de responsabilitats i de les formes de mo-
bilització s’han avaluat, entre d’altres, en els casos de la 
contaminació pels nitrats dels purins al Ter a partir de 
la dècada de 1980,39 la indústria química de Flix40 i les 
centrals nuclears d’Ascó, Vandellòs i Cofrents.41 Cal des-
tacar en aquest punt la rellevància que tenen per als mo-
viments de justícia ambiental42 i també per a l’àmbit ju-
dicial (a partir de la instauració del delicte ecològic a 
l’Estat espanyol l’any 1983) les avaluacions referides als 
impactes de la contaminació i a la determinació de res-
ponsabilitats.

L’agroecologia i la història ambiental 
dels paisatges

Es pot afirmar que la història agroecològica ha estat la pe-
dra angular dels estudis ambientals a l’àrea catalana. L’es-
pecialització en història agrària — consolidada en el món 
acadèmic durant la dècada de 1960— revisa, a partir de la 
dècada de 1980, la interpretació del creixement agrari des 
d’un enfocament ambiental. Per emprendre aquesta revi-
sió foren fonamentals les trobades entre especialistes en 
història i en enginyeria agrònoma, biologia, economia i 
geografia, impulsades per Ramon Garrabou i José Manuel 
Naredo, que tingueren com a objectiu donar als historia-
dors les eines metodològiques necessàries per a avaluar 
ambientalment temes relatius als fluxos de nutrients, re-
cursos hídrics, tecnologia o les dinàmiques històriques 
que intervenen en la formació dels paisatges agraris, fo-
restals o naturals.

Des de la mateixa dècada de 1990, diversos grups de re-
cerca interdisciplinaris i internacionals han emprès l’es-
tudi del metabolisme agrari i dels paisatges des d’aquesta 
perspectiva, adaptant-se a les exigències dels marcs teò-
rics i a les línies que han anat emergint. Així, s’han re-
construït històricament els paisatges naturals,43 agríco-
les44 i forestals — especialment per a les etapes posteriors 
al segle xix—, de desforestació fins al primer terç del segle 
xx i reforestació des de mitjan xx fins a l’actualitat; per a 

períodes anteriors, l’escassetat de fonts en dificulta la de-
terminació, tant de la superfície com de les formes d’ús.45

Alguns elements comuns als treballs han estat: la deter-
minació dels balanços socials i metabòlics dels fluxos 
d’energia, nutrients i aigua; l’avaluació dels canvis d’usos 
del sòl, i l’anàlisi dels factors socials, metabòlics i biofísics 
de la desigualtat en l’accés als recursos naturals. De la ma-
teixa manera, s’han tractat les relacions coevolutives entre 
diferents espais (agraris, forestals i naturals; o urbans i pe-
riurbans)46 i la seva relació amb la planificació territorial i 
amb la gestió de la biodiversitat per a les èpoques coetà-
nies als treballs.47 Les avaluacions dedicades al paisatge 
entès com un sistema metabòlic han cobert la totalitat del 
territori català.48

Dins de l’àmbit de la recerca en història agroecològica, 
cal citar l’efectuada al voltant de la memòria agrícola tra-
dicional o de les economies orgàniques. És a dir, la me-
mòria que agrupa el conjunt de coneixements amb capa-
citat per a mantenir la reproducció dels agrosistemes dins 
d’un sistema orgànic i sostenible i que ha estat configura-
da tant per textos teòrics com per les comunitats campe-
roles. La recuperació i conservació d’aquesta agromemò-
ria tradicional s’ha emprès principalment des de la 
filologia i la història, d’una banda, i des de l’etnoecologia, 
de l’altra. Des de la història i la filologia s’han transcrit, 
traduït al català, si calia, editat i interpretat tractats agrí-
coles antics, medievals i moderns,49 els textos en què es 
descriuen les tècniques tradicionals que possibiliten un 
rendiment optimitzat dels fluxos agroecològics d’energia 
i materials, mantenen la biodiversitat del paisatge i per-
meten lluitar contra plagues, malalties o episodis de cli-
matologia extrema. Des de l’etnoecologia, la recuperació 
de la memòria s’ha focalitzat en èpoques coetànies als es-
tudis i s’ha posat èmfasi en la relació entre l’ús de tècni-
ques tradicionals i la conservació de la biodiversitat.50 El 
conjunt d’aquests treballs té una vinculació especial amb 
l’agricultura ecològica, ja que la dota de contingut, i al seu 
torn també s’incardina a la recerca dedicada al decreixe-
ment, d’una gran rellevància als centres de recerca de 
l’àrea catalana, en particular a l’Institut de Ciència i Tec-
nologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Bar-
celona, i que advoca per una disminució en l’ús de pestici-
des químics al·lèrgens, neurotòxics, immunodepressors o 
mutagènics, dins el marc d’una reducció progressiva i de-
mocràticament controlada del consum i de la producció 
econòmica.51

Finalment, cal citar els projectes dedicats a la recons-
trucció d’espais verds històrics. Són iniciatives que tenen 
una forta voluntat comunicativa i l’objectiu de transfor-
mar en pràctica la teoria històrica. Ens referim, per exem-
ple, a la recuperació de l’espai agrícola Jardí de l’Amistat 
d’Isidre Nadal a Sabadell, emprès com a exemple de mo-
del urbà alternatiu connectat amb els discursos anarquis-
tes de la primera meitat del segle xx.52 També cal esmen-
tar les reconstruccions d’espais verds conventuals, com el 
jardí dels Caputxins de Sarrià o el jardí medicinal i l’hort 
medieval del monestir de Pedralbes. Són projectes que 
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volen construir espais per a l’educació ambiental i la re-
cerca, l’experimentació i l’avaluació del paper que pot te-
nir l’agricultura tradicional en el desenvolupament de 
l’agricultura ecològica contemporània.

La climatologia històrica des de la 
perspectiva ambiental

L’àrea catalana disposa d’una sòlida reconstrucció i carac-
terització climàtica mercès a la consolidada tradició his-
toriogràfica de la climatologia històrica.53 La perspectiva 
ambiental insereix al conjunt de dades climàtiques consi-
deracions coevolutives i obliga a la interpretació de les 
subjectivitats involucrades en les relacions entre indivi-
dus i clima. Aquest tipus d’anàlisi, als Països Catalans, és 
particularment singular, tant per la seva riquesa com per 
l’elevat volum de la documentació, instrumental a partir 
del segle xviii i qualitativa o indirecta, proxy-data, abans 
d’aquell segle (concentrada en fonts administratives mu-
nicipals, religioses i privades, com ara els llibres de comp-
tes i els dietaris personals).

Per a l’establiment dels temes i la concreció de fonts i 
metodologies en aquest camp ha estat primordial la tasca 
desencadenada arran de la presentació de la primera tesi a 
Catalunya dedicada a la climatologia històrica, de Maria-
no Barriendos,54 i dels projectes de recerca d’Armand Al-
berola (director del Grupo de Investigación en Historia y 
Clima, de la Universitat d’Alacant) i Miquel Grimalt (di-
rector del Grup de Recerca de Climatologia, Hidrologia, 
Riscs Naturals i Territori, de la Universitat de les Illes Ba-
lears). Els treballs, clarament marcats per les considera-
cions provinents de l’ecologia sistèmica i en concret de 
l’ecologia social del risc, s’han focalitzat en la definició 
precisa de risc i de desastre natural i, en concret, en la des-
codificació del concepte de construcció social del risc.

La definició de desastre natural i construcció del risc ha 
obligat a considerar una ampla gamma de factors estreta-
ment interconnectats, com són: la descripció del mateix 
caràcter excepcional del fenomen natural quant a singula-
ritat, variabilitat o manifestació extrema;55 la determina-
ció de l’exposició i la vulnerabilitat de la població i de fins 
a quin punt els llocs vulnerables estan polititzats;56 la in-
terpretació de les actituds i respostes psicològiques da-
vant d’un desastre natural;57 l’avaluació de les respostes 
materials i textuals de la població i de les autoritats; l’estu-
di de les eines emprades per a gestionar el risc — com la 
comunicació i l’intercanvi de coneixements orals o es-
crits—;58 l’avaluació de les adaptacions, de les respostes, 
de la capacitat de resiliència o del col·lapse,59 i la delimita-
ció de l’abast dels impactes, per exemple, sobre la demo-
grafia, l’economia, la producció agrícola60 i la salut.61

Els dos períodes més tractats han estat el de la Petita 
Edat del Gel i el canvi climàtic induït per l’efecte hiverna-
cle antropogènic. Sens dubte, des d’un punt de vista de la 
història ambiental, les relacions que es poden establir en-
tre les dues etapes són clau quant a contingut pràctic. 

L’anàlisi dels factors, agents i subjectivitats que actuen 
durant la Petita Edat del Gel permet, per exemple, definir 
i localitzar les possibles zones de risc contemporànies, va-
lorar el grau de risc ecosistèmic i ponderar com el canvi 
climàtic d’origen antròpic afecta els riscos que ja existien 
(en relació amb el nivell del mar, les riuades, els episodis 
de sequera, els models agrícoles i pesquers o l’envelliment de 
la població, entre d’altres), i una revisió històrica també 
permet avaluar, adoptar i adaptar, si és pertinent, les res-
postes davant els reptes climàtics donades per les dife-
rents comunitats. A més a més, les sèries climàtiques his-
tòriques han estat i són fonamentals per a l’elaboració 
dels informes oficials o lleis escrites que volen dissenyar 
l’adaptació al canvi climàtic contemporani, tal com es pot 
constatar en els documents d’organismes i institucions 
dels països de parla catalana que han tractat el tema.62 Fi-
nalment, pel que fa a l’estudi específic del canvi climàtic 
contemporani, en ser-ne la causa l’emissió de gasos 
d’efecte hivernacle, comparteix mètodes, temes i objec-
tius amb la història de la contaminació. I, així, l’interès 
històric per endinsar-s’hi, fonamentalment a través de la 
documentació d’hemeroteca, també rau en la interpreta-
ció dels discursos que no el descriuen.63

El pensament ambiental

La història ambiental, pel fet d’estar integrada dins del 
mateix ecosistema complex on conviuen societat i medi i 
participar en els mateixos processos acoblats, sorgeix 
d’unes percepcions ambientals determinades, les estudia 
i, alhora, n’és creadora. Per exemple, en l’àmbit anglosa-
xó, l’origen de la disciplina és deutor de les consideracions 
de Patrick Geddes, Lewis Mumford o Rachel Carson, que 
constaten la necessitat d’endegar un canvi ètic en la rela-
ció entre humans i natura. Alhora, per a la història am-
biental, les percepcions són un tema d’anàlisi important. 
Com hem assenyalat, s’ocupa de descodificar definicions, 
representacions i cosmovisions d’aspectes referits als con-
taminants, els estàndards de qualitat o el desastre climà-
tic. I també s’ocupa de la noció de medi ambient en el seu 
conjunt.

En les anàlisis globals del concepte de medi ambient, la 
història de la ciència té un paper capdavanter, pel fet que 
des de l’antiguitat i fins al segle xix s’incorporen a les 
perspectives sanitàries els marcs de raonament ambienta-
lista propis de la tradició hipocràtica i per la transcendèn-
cia que té el pensament científic sobre la interpretació de 
la natura.64 Cal citar aquí els treballs pioners de Luis Ur-
teaga, que analitza les idees ambientals de la natura du-
rant el segle xviii, fent una incidència especial en les legis-
lacions forestals il·lustrades.65 I, en la mateixa línia, cal 
prestar atenció a les discussions sobre el rol de la natura 
en la construcció de les identitats. S’ha treballat, per 
exemple, el concepte de natura en el context de la forma-
ció dels estats moderns,66 la creació social dels paisatges a 
partir de la geografia catalana en el període entre 1870 i 
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1939,67 les consideracions dels estudis científics sobre la 
natura dins el marc de la Renaixença,68 la creació de pai-
satges arquetípics en relació amb el nacionalisme69 o les 
percepcions en els contextos contemporanis, en relació 
amb el pensament geogràfic, amb l’ambientalisme o l’or-
denació territorial.70

En la mateixa línia emplacem la recerca centrada en el 
context de la construcció del concepte de natura durant la 
conquesta i la colonització americana,71 i que enllaça di-
rectament amb una de les literatures amb més tradició del 
corpus que forma la història ambiental. Ens referim a les 
denúncies de la situació de la població indígena america-
na emeses per Mary Austin o Angie Debo durant la pri-
mera meitat del segle xx i a les interpretacions d’Alfred 
W. Crosby, William Cronon o Richard Grove, a partir de 
la dècada de 1970, i que amb conceptes com intercanvi 
colombí, xoc biològic, conquesta biològica o imperialis-
me ecològic no solament han reescrit la història de les 
conquestes i colonitzacions, sinó que també han empès 
l’estudi, la crítica i la lluita contra les conquestes biològi-
ques contemporànies, encarnades en les polítiques ex-
tractives, i que són un fonament per a àrees com l’econo-
mia ecològica, l’ecologia política o els moviments de 
justícia ambiental.

Aquesta connexió entre el passat i el present és un dels 
elements de més interès de la història ambiental, en la me-
sura que n’evidencia la capacitat de crear consciències in-
dividuals o col·lectives. La reescriptura dels esdeveni-
ments històrics i la renovació de la historiografia 
qüestionen visions tradicionals de temes com la revolució 
industrial, les lluites socials o les conquestes i colonitza-
cions i, en fer-ho, es construeix, per exemple, un banc de 
memòria de les injustícies i es desemmascaren les que res-
taven ocultes.

Evitant les concepcions extremes del constructivisme, 
es pot considerar que medi i història ambiental — com a 
part integrant de la societat— coevolucionen discursiva-
ment i material, construint conceptes i realitats.

Com es proclama des de les formulacions teòriques fe-
tes al voltant del concepte de ciència postnormal, en els 
contextos contemporanis — d’una gran complexitat i plu-
ralitat i plens d’incerteses i riscs— les decisions a prendre 
davant les crisis socioambientals — locals o globals— se-
rien imperfectes si depenguessin només de la ciència i la 
tecnologia. De la mateixa manera que els conflictes res-
ponen i depenen de múltiples causes, dimensions i esca-
les, les anàlisis i les avaluacions també han de ser múlti-
ples i conjugar diverses teories — ciència, història, 
política, sociologia, economia, ètica o antropologia— tot 
considerant la participació de diversos agents — des dels 
moviments socials fins als subjectes directament afectats 
per les problemàtiques ambientals—. També les solu-
cions als problemes s’han d’abordar des d’aquesta pers-
pectiva plural.

Però, quines solucions materials permeten les conside-
racions històriques?72 Les reconstruccions dels fluxos 
d’energia i materials i la identificació de les forces i agents 

que els construeixen permeten dissenyar planificacions 
urbanes que minimitzin l’empremta alimentària, energè-
tica i hídrica de les àrees urbanes; les reconstruccions dels 
fluxos agraris permeten trobar alternatives a les crisis de 
les agricultures industrials i sistemes de producció i con-
sum més justos i sostenibles; entendre la dinàmica dels 
paisatges permet determinar la capacitat d’allotjar biodi-
versitat i guiar programes d’ordenació del territori o de 
gestió dels espais naturals; conèixer els efectes de les ex-
ternalitats permet dissenyar estratègies industrials que 
minimitzin els impactes ambientals; conèixer l’abast de la 
contaminació permet establir compensacions o responsa-
bilitats, emprendre les accions judicials pertinents i forçar 
el compliment de la legalitat, i establir els cicles climàtics 
permet fer projeccions de les dades i preveure els riscs cli-
màtics a una escala plurisecular.

Per aconseguir que la història ambiental realment sigui 
efectiva, cal que ho sigui la seva capacitat de forjar un cir-
cuit comunicatiu sòlid, coherent i efectiu basat en la ten-
sió i en la interacció i forçosament no unidireccional. El 
coneixement expert ha de coevolucionar amb els agents 
implicats en les problemàtiques ambientals, amb els sub-
jectes afectats, amb la ciutadania, amb els partits polítics i 
les institucions públiques. I per al funcionament del cir-
cuit comunicatiu calen connectors. Per això és rellevant 
que els experts no tan sols participin en revistes acadèmi-
ques, sinó que també ho facin en revistes activistes, i que 
col·laborin amb els moviments socials, les associacions i 
les institucions públiques. Una anàlisi i proposta teorico-
pràctica en aquest sentit és el treball de Josep Lobera, que 
des de la tecnociència, la sociologia i la història ambiental 
ha avaluat les idees de sostenibilitat i de conflictes am-
bientals en relació amb la participació ciutadana i els pro-
cessos d’ensenyament-aprenentatge.73

Sens dubte, una tasca que resta per fer és avaluar el grau 
de solidesa dels connectors del circuit comunicatiu que 
uneixen la història ambiental amb la mateixa disciplina 
de la història — fins a quin punt suposa una revisió histo-
riogràfica o aconsegueix inserir-se en el discurs històric 
tradicional—, o que la uneixen amb els debats públics, les 
polítiques territorials o les legislacions ambientals. Per a 
la mateixa supervivència de la història ambiental, potser 
caldria conèixer-ne la capacitat d’incidir en els conflictes 
contemporanis i de comunicar-se amb els agents que hi 
estan involucrats. Perquè, en definitiva, l’objectiu últim 
de la història ambiental ha de ser reingressar al circuit 
metabòlic i proposar-hi alternatives més sostenibles en 
termes socials i ambientals.
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