
Les relacions acadèmiques entre els geògrafs, els mapes i els
cartògrafs s’han espatllat considerablement durant els darrers
decennis. Si bé la producció anyal de mapes és encara
creixent, ha minvat, en canvi, la proporció dels professors de
geografia que continuen emprant mapes en la seva docència i
recerca. Les potencialitats per a la recerca que mostren les
noves tipologies i presentacions de mapes facilitats pels
avenços recents en les tecnologies de la teledetecció i de la
informàtica interactiva ja han estat apreciades per nombrosos
geògrafs. Sovint, però, els llicenciats surten dels seus departa-
ments amb uns coneixements molt minsos sobre la manera
d’integrar els mètodes cartogràfics en el raonament simbòlic
(verbal o numèric) per tal d’acréixer l’efectivitat i l’eficiència
de la investigació geogràfica. Quan les ofertes de col·locació
per als joves llicenciats en geografia són tan llòbregues i
l’abandonisme manifestat per la major part dels departaments
de geografia d’anomenada és prou sabut, les ocupacions que
precisen habilitats cartogràfiques bàsiques són arrabassades
per llicenciats en informàtica, ciències ambientals, arquitec-
tura del paisatge, urbanistes i enginyers de camins. Tot i així,
el gruix de professors amb plaça als departaments de geogra-
fia i amb tirada cartogràfica és el més nombrós de la història
de la disciplina malgrat que en una bona colla de departa-
ments plani un ambient cordial d’amor-odi entre co·legues
geògrafs i cartògrafs.

En repassar la història recent, la rapidesa de la fricció creixent
entre els geògrafs, els mapes i els cartògrafs pren gairebé tin-
tes traumàtiques. En les dates no pas tan allunyades dels anys
cinquanta, geògrafs de la talla de Hartshorne, Sauer i Ullman
van manifestar repetidament com eren d’inseparables els geò-
grafs i el seu instrument geogràfic singular, o sia el mapa. És
per a entendre el canvi tan sobtat experimentat per aquesta
actitud i la manera com es poden restablir les millors i les més
fructíferes relacions entre els geògrafs, els mapes i els cartò-
grafs, que em cal repassar un seguit de fets succeïts durant les
darreres dècades.

El paper de la cartografia en la geografia ha estat conceptua-
litzat per dos corrents de pensament oposats de fa temps. Un
dels corrents contemplava la cartografia com una modalitat de
pensament geogràfic i abastava tot el domini anomenat com
cartografia geogràfica durant els anys cinquanta [8, 17] el
qual fou rebatejat com cartografia analítica en els anys setanta
[21]. Des d’aquesta perspectiva, i el més sovint, el procés car-
togràfic va ser considerat de més profit que no pas el mapa fi-
nal. La cartografia era considerada com un vehicle del pensa-
ment geogràfic el qual complementava altres vehicles com
poden ser els textos i les taules.

L’abandonament de la cartografia geogràfica

L’altre corrent contemplava la cartografia com a il·lustració
geogràfica. Durant els anys quaranta i cinquanta, aquesta
perspectiva centrava l’interès en la producció del mapa, i va
culminar en la conceptualització de la cartografia en el model
comunicatiu durant els seixanta i setanta [4]. El seu objectiu
primordial va ser el perfeccionament de l’expressió cartogrà-
fica a fi i efecte de reduir els errors perceptius de l’usuari al
mínim possible.

Els esdeveniments de les darreres dècades reflecteixen un
profund canvi d’èmfasi entre els dos corrents. El pensament
geogràfic va deixar escapar la il·lustració geogràfica del cap
de molts geògrafs. Són quatre els factors que han contribuït
decisivament en aquest canvi de perspectiva.

Possiblement, la bufetada més forta ventada contra la pre-
eminència dels mapes, del mapisme i de l’ús dels mapes en la
metodologia geogràfica va venir de la mà de la revolució
quantitativa, teorètica i conceptual. La creença que els mapes
havien perjudicat la geografia anava implícita en el despla-
çament cap els mètodes quantitatius desenvolupats durant els
anys quaranta i seixanta. L’aliança tradicional amb els mapes
va ser denunciada, en part, per l’absència d’una base teòrica i
geogràfica que l’avalés. En suport d’aquesta idea es va re-
marcar que els mapes eren subjectius i descriptius més que no
pas explicatius; els mapes eren inaptes per a provar hipòtesis i
encoratjaven aproximacions descriptives més que no pas
orientades vers la resolució de problemes en el domini de la
geografia.

Com a resultat d’aquests posicionaments i en conjunció amb
un bon nombre d’altres factors que s’hi relacionen, com pot
ser la difusió dels ordinadors d’altes prestacions la qual cosa
va facilitar la quantificació de fenòmens socials en la era post-
Sputnik, l’èmfasi metodològic es va desplaçar des dels mapes
cap a una aproximació regida pels estudis de casos. En el
decennis següents, l’atenció en geografia es va decantar vers
tasques quantitatives i teorètiques de formalització de mo-
dels, i va deixar de banda la força creativa i productiva de la
reflexió cartogràfica.

Per a les noves generacions de geògrafs, el mapa fa l’efecte
d’un diccionari espacial en base al qual hom pot extreure un
ampli ventall de mesures de l’espai físic. Quan les incomp-
tables manipulacions informàtiques d’aquelles xifres es de-
mostren insuficients per a interpretar distribucions i asso-
ciacions geogràfiques, hi ha qui recorre a mesuraments de
l’espai percebut per a l’explicació geogràfica [13]. Les proves
per a quantificar els nostres mapes mentals entronitzen els
geògrafs conductistes en el regne de l’espai psíquic k-
dimensional o potser encara més lluny dels mapes conven-
cionals basats en les mesures de la geometria euclidiana. Els
esforços enginyosos per sortir del pas mitjançant la rede-
finició de l’escenari geogràfic en cartogrames de refinada so-
fistificació matemàtica semblen, avui per avui, haver aprovat
més aviat el seu caràcter innovador que no pas la seva utilitat
pràctica [22].
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En el segon i, possiblement, més subtil canvi metodològic, els
geògrafs es desplacen des dels mapes tradicionals de punts,
línies i zones cap a les imatges de sensors remots de la
cobertora terrestre [3]. Les imatges per a teledetecció són més
realistes i actualitzades que la majoria de mapes tradicionals.
Així mateix, poden ser tractades fàcilment per mitjà d’una
gran varietat de tècniques digitals amb finalitat d’estudi geo-
gràfic. En aquest context, aquestes imatges vénen a repre-
sentar el paper de mapes moderns, l’amalgama dels mètodes
gràfics antics amb els nous mètodes quantitatius [9]. A més a
més, les inversions previstes en aquest sector són molt consi-
derables amb la finalitat de provar les capacitats de la telede-
tecció en una gran varietat d’aplicacions.

La ironia de tot això és que molts especialistes cartògrafs for-
mats en la tradició d’il·lustració cartogràfica eren massa con-
vencionals i manifestaven una considerable estretor de mires
per a assumir que la teledetecció fa possible una nova tipolo-
gia de mapes els quals seran de gran interès per als ambien-
tòlegs així com per al públic en general. Nogensmenys, van
preferir el confort incontestat de les definicions tradicionals
de mapa que exclouen les fotoimatges de manera que resten
situades en una zona intermèdia entre els mapes i els

. En comptes d’integrar la teledetecció en els plans
d’estudis existents, van permetre la creació de cursos de tele-
detecció a altres bandes, el més sovint fora de departaments de
geografia.Així, en mostrar tan poca predisposició per a modi-
ficar el seu concepte de mapa, els cartògrafs es van situar vo-
luntàriament en una situació difícil en perdre, de fet, el control
d’una part molt important de l’activitat cartogràfica [5].

Un segon factor que sembla haver ajudat al declivi de la car-
tografia geogràfica fou el canvi ideològic. De la mateixa ma-
nera com el lema de “la geografia com a cartografia” va servir
d’ideologia per a alguns geògrafs de temps reculats, l’aliança
tan forta amb els mètodes quantitatius va portar alguns
geògrafs a predicar el lema de “la geografia com a geometria”
a la segona meitat del segle vint. Tanmateix, el gremi va reac-
cionar contra la darrera de manera tant contundent com ho
havia fet amb l’antiga. La reflexió basada en mesures pseudo-
cartogràfiques de distància, direcció, forma, superfície i altres
per l’estil eren estèrils, simplistes i mecanicistes malgrat la
seva xerrameca condustista. Calia molta més geografia que
no pas i només anàlisi espacial.

La reacció a “la geografia com a geometria” va portar a l’ex-
trem oposat. Va ressonar un clam per a una geografia de mida
humana, basada en significacions, valors, objectius i propò-
sits, enfront de la basada en la mecànica espàciotemporal [7].
L’èmfasi va derivar del conflicte ambiental a la lluita de cla-
sses i les vivències humanes, coses que la cartografia tradicio-
nal no es veia en cor de recollir i comunicar. Així, la perspec-
tiva humanista no fa recurs dels mapes de cap manera. Fins i
tot, podríem dir que els mapes van ser responsables, almenys
en part, de la pugna entre tendències geogràfiques i que els
humanistes van maldar per superar.

El sorgiment de plans d’estudis universitaris de matèries rela-
cionades amb la geografia va constituir el tercer factor que va
empènyer el declivi de la cartografia geogràfica. En aquest
grup destaquen la planificació urbana i metropolitana, els
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estudis regionals, l’arquitectura del paisatge i les ciències
ambientals. Van ser molt nombrosos els geògrafs vinculats
amb els mapes i la cartografia que es van desplaçar decidi-
dament cap aquestes noves titulacions universitàries. Al llarg
del procés, les persones associades amb aquests programes
especialitzats van perdre, en la seva major part, la identitat
geogràfica. Els que van romandre en el cor de la disciplina
geogràfica van ser els que menys interès tenien per a la
cartografia geogràfica. Com a conseqüència de tot això, el
paper dels mapes ha estat cada volta menor en els depar-
taments de geografia tradicionals.

Irònicament, el quart factor involucrat en el declivi de la car-
tografia geogràfica i, de ben segur, la decisiva d’entre les
quatre, va ser el sorgiment de la professió cartogràfica de for-
mació universitària. La Segona Guerra Mundial va fer, el més
probablement, d’alçaprem decisiu. Per una banda, la guerra
va posar en evidència l’esmicolament i la inadequació de les
col·leccions de dades i dels treballs dels geògrafs precedents.
El conflicte va servir per a establir col·leccions d’informació
geogràfica sistemàtiques, actualitzades i ben presentades, i
assegurar així l’establiment de les grans agències governa-
mentals en el futur.

Alhora, els desenvolupaments tècnològics en topografia, fo-
togrametria, teledetecció, arts gràfiques i impressió va deixar
fora de joc molt aviat els no especialistes. Tota persona intere-
ssada en esdevenir un cartògraf experimentat li calia concen-
trar-se en l’estudi de les diverses branques de la cartografia.
Li calia donar resposta eficient i efectiva a la munió de qües-
tions que plantejen la recollida de dades, la sistematització,
l’expressió, la producció i la reproducció. En fi, també li calia
aclarir el paper de l’usuari del mapa en el procés cartogràfic.

Com a resposta a aquest repte, els geògrafs de la postguerra
reintegrats a la universitat des dels seus llocs de mobilització
federals van encoratjar els seus departaments per a engegar
l’oferta d’assignatures de cartografia [15]. Amb la millor in-
tenció, aquestes assignatures van ser considerades com a
troncals o obligades dins de la llicencitura de geografia. Tot i
que era una bona idea, ara ens adonem que va fer un mal se-
rvei a l’esdevenidor. Evidentment, alguna cosa no va rodar fi-
na i l’interès per aquest cursos impartits per geògrafs es va es-
llanguir amb el pas dels anys.

Avui sembla prou clar allò que va passar. Sincerament, les
assignatures van tendir cap a una especialització tècnica que
les feia avorrides. L’objectiu primordial va ser el mapisme
com un fi en si mateix mitjançant exercicis de laboratori els
quals comportaven un sobreesforç de millora en les habilitats
de dibuix exercitades mitjançant procediments manuals molt
laboriosos. A causa de la insuficiència de resursos, els mate-
rials i els equipaments antiquats no engrescaven pas els ànims
dels estudiants. Les projeccions era l’aspecte que rebia l’aten-
ció més forta. Molt sovint, la fotografia aèria i la teledetecció
eren ignorades o tractades de passada.

La culpa del fracàs general d’aquestes assignatures obligatò-
ries de cartografia pot ser adjudicada a diverses causes. Una
part del problema va raure en què van ser impartides, el més
sovint, per professorat que desenvolupava la seva feina prin-
cipal fora de la universitat [6]. Ben pocs professors impartien
més d’una assignatura o dues de cartografia i encara era més
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reduït el nombre dels que estaven al dia de la bibliografia del
domini. I encara ha pogut ser més important el fet que, de
manera freqüent, aquestes assignatures de cartografia eren
encomanades al darrer arribat, al membre menys experimen-
tat de tota la facultat. Atesa la seva experiència en l’ús de ma-
pes en treballs geogràfics, aquests nouvinguts haurien estat
més ben aprofitats bo i ensenyant cartografia geogràfica.

Un altre problema era què molts departaments no podien dis-
posar de recursos suficients per a l’actualització material i
tècnica imprescindible. Aquesta mancança va portar, per de-
fecte, a concentrar-se en mapes molt senzills, normalment de
carácter temàtic, els quals podien ser traçats sense gaires di-
ficultats ni equipaments. Prenien forma amb una sola passada
de tinta negra sobre el paper sense disposar-hi cap dels ele-
ments tècnics de control cartogràfic professional. L’aproxi-
mació era ensems lògica i formal, però no gaire creativa ni
productiva. Les tipologies alternatives als mapes, com els
blocs diagrama, les ortofotos, els cartogrames i els maps dinà-
mics, no eren contextualitzades com a eines cartogràfiques de
manera adient si no és en casos excepcionals.

El tercer problema era que la magra bibliografía cartogràfica
encoratjava ben poc a eixamplar perspectives. Els manuals
amb el mot cartografia en el títol carregaven les tintes en els
mètodes de composició de mapes i s’allargassaven en les pro-
jeccions cartogràfiques, mentre que ignoraven la cartografia
geogràfica. Fins a cert punt, aquesta perspectiva era l’eixida
natural de l’escola nord-americana de recerca cartogràfica la
qual postulava que la percepció consistia en un procès sen-
sorial passiu sense discussió. La lògica estava a considerar
que els mapes complexos sobrepassaven les possibilitats de la
limitada capacitat dels mecanismos sensorials de la vista hu-
mana. En conseqüència, la clau d’una comunicació cartogra-
fica eficaç consistia de refer els mapes de la manera més sim-
ple possible de manera que els seus usuaris no ensopeguessin
amb cap dificultat en observar-los.

Hauria calgut un gruix de recerca considerable per a fixar la
gran varietat de llindars i paràmetres possibles atesa la diver-
sitat de tècniques cartogràfiques, de temàtiques i d’usuaris.
Però els investigadors van escometre la tasca amb gran en-
tusiasme i despreniment. Temps després, tanmateix, quan una
bona colla de projectes de recerca havien anat a parar en carre-
rons sense sortida aparent, sense full de ruta segur, la recerca
va esdevenir tan escanyada que encomanava ben poc entu-
siasme als geògrafs. I per a empitjorar le coses, els temes es-
tel·lars de les noves fornades de manuals bàsics de cartografia
s’apartaven més i més dels que interessaven als geògrafs, en la
mida que procuraven satisfer, també de manera creixent, les
demandes especialitzades dels cartògrafs professionals.

El quart problema era la proposta de la bibliografia carto-
gràfica de considerar l’ús del mapa com la pura i simple ac-
tivitat inversa a la realització del mapa. Aquest raonament
portava a afirmar que si els estudiants de geografia s’aplica-
ven en l’aprenentatge de l’expressió cartogràfica, esdevin-
drien usuaris experts i professionals dels mapes com a subpro-
ducte natural. Malauradament, aquest no és el cas [2]. Irònica-
ment, aquest argument era proposat pels mateixos que sug-
gerien tot al contrari en els seus manuals. De tot plegat en va
resultar que tota una generació d’estudiants que va cursar
assignatures bàsiques de cartografia va quedar òrfena de co-
nèixer els avantatges i les limitacions de la comunicació i de
l’expressió cartogràfica.

Encara va ser més tràgica, però, l’exclusió que això va generar
i la divisió del domini que en va seguir. Els geògrafs van
esdevenir o bé geògrafs o bé cartògrafs, i molt pocs van ser els
que es van orientar vers la cartografia des d’un caient
geogràfic o bé orientats vers la geografia amb posat
cartogràfic. En base a aquesta experiència desastrosa, una
proporció alarmant d’estudiants de geografia van decidir que
no tenien ni aptituds, ni ganes, ni necessitat per anar més
endavant en l’estudi dels mapes. Si el més aprofitable que
podia oferir la cartografia eren taques de tinta, el disseny
reiterat de projeccions cartogràfiques i uns articles en els
quals la geografia brillava per la seva absència, resultava prou
clar, i fins i tot raonable, que més valia ignorar els mapes del
tot. Això és, ras i curt, el que va succeir. Fet i fet, en establir
uns serveis o laboratoris de cartografia associats als departa-
ments de geografia sota la direcció d’alguns dels cartògrafs de
nova jeia, encara es va facilitar l’abandonament dels mapes
amb més impunitat.

La pèrdua experimentada pels geògrafs a causa de l’aban-
donament de la cartografia geogràfica va ser molt signifi-
cativa. En concret, van perdre molts dels avantatges relatius al
tractament de dades espacials els quals són inherents en el
procés cartogràfic. El raonament visual, el raonament verbal i
el raonament numèric es complementen per a resoldre els pro-
blemes geogràfics [1, 11, 16]. Cadascun té els seus avantatges
i inconvenients. Cadascun ens esbiaixa i ens limita d’una ma-
nera o altra; en conseqüència, sempre cal sospesar l’oportu-
nitat de cadascuna de les diverses aproximacions a l’estudi
dels problemes geogràfics.

Per als geògrafs, la renúncia deliberada del seu únic marxamo
de raonament visual ha estat, sense cap mena de dubte, un pas
autorestrictiu imprudent. Sobren evidències. Els professio-
nals de moltes altres disciplines van copsar el potencial de la
comunicació gràfica amb tanta aplicació com era abandonada
pels geògrafs. Adoneu-vos, només, del creixement aclapara-
dor que ha experimentat l’ús dels gràfics digitals en un bon
nombre de disciplines.

Em penso que hem arribat a un punt en què caldria remarcar
dues qüestions. La primera, cal esforçar-nos per a reincor-
porar el raonament cartogràfic en els estudis contemporanis
de geografia? I, si és el cas, quina és la millor via per a intro-
duir els nostres estudiants en les potencialitats de la cartogra-
fia geogràfica o analítica?

El raonament cartogràfic encara és tan central en el pensa-
ment geogràfic com ho era temps enrere. Avui, els mapes te-
nen més coses a oferir que no pas abans.Així doncs, la respos-
ta a la qüestió “val la pena reviscolar el raonament cartogrà-
fic?” és, indubtablement, sí. L’aplicació de mètodes quantita-
tius complementa el raonament cartogràfic; això no es pot ne-
gar de cap manera. L’aplicació interactiva d’aquestes dues
metodologies és molt més profitosa que no pas fetes per se-
parat. Cal reconèixer que l’ús dels mètodes cartogràfics en
geografia ha sofert un declivi relatiu més aviat per causes
pràctiques que no pas filosòfiques o teorètiques.

El reviscolament de la cartografia geogràfica

Les motivacions d’un reviscolament
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En efecte, el raonament cartogràfic no va ser mai arraconat
pels qui valoraven la seva importància i han maldat per a in-
troduir els estudiants en el domini de la manera més estruc-
turada possible. En canvi, el valor del raonament cartogràfic
no ha estat impartit de manera adient a la generació d’estu-
diants que han cursar assignatures de cartografia durant els
trenta anys darrers. Allò que fallava no era la metodologia si-
nó les assignatures. Aquest fet ens explica la rapidesa amb la
qual els geògrafs acadèmics s’han després dels mapes durant
les darreres dècades.

El factor clau va raure en la ràpida expansió dels departaments
de geografia durant els decennis dels anys seixanta i setanta
per tal d’engolir la generació d’estudiants del . El
nombre tan considerable de joves geògrafs reclutats per a ocu-
par places docents en les facultats durant aquella època eren,
per les raons esmentades abans, relativament ignorants del
paper que el raonament cartogràfic podia representar en la re-
cerca geogràfica. Les noves fornades d’especialistes en carto-
grafia llogats en aquella època no van ser el catalitzador desit-
jat. El problema era que, en la seva major part, havien estat
formats en la tradició de la cartogràfia entesa com a il·lustra-
ció més que no pas en la tradició del raonament cartogràfic.
En l’afany de fixar la seva pròpia identitat professional, es van
decantar per segregar-se de la geografia d’una manera gairebé
espontània que no pas maldar per a integrar els mètodes car-
togràfics en el pensament geogràfic més innovador. En qual-
sevol cas, el resultat fou la reculada de la importància de la
cartografia geogràfica i la quasi perpetuació de l’apartament
dels geògrafs en relació amb una de les seves metodologies
més conspícues.

Avui, l’hegemonia exercida pels mètodes quantitatius durant
els darrer vintenni sembla esvair-se. Mentrestant, els quanti-
tativistes ens han forçat d’acceptar una panoràmica menys es-
tesa del que era tradicional sobre allò que els mapes podien fer
i desfer en el domini de la geografia.Ara els geògrafs disposen
d’una rara oportunitat per a efectuar un salt endavant metodo-
lògic equilibrant de manera realista una combinació d’aque-
lles dues metodologies tan restrictives preses separadament.
Els beneficis potencials que es poden atényer en abo-car-nos
vers el grafisme digital, el qual solda el millor que ofereixen
tant els mapes com l’estadística matemàtica, s’endevinen
il·limitats.

Com sigui que aquesta raó es prefigura com a suficient per a
reviscolar la cartografia geogràfica, ens cal reflexionar com
podrà ser assolida de la millor manera possible. Una estratè-
gia gradualista sembla la més adient. En primer lloc, hem de
procurar de formar llicenciats amb una sensibilitat ben desen-
volupada sobre l’interès relatiu de la metodologia cartogrà-
fica comparat amb l’expressió verbal i el càlcul numèric, i ben
convençuts de la potència que pot tenir la combinació de
paraules, xifres i gràfics. Per a assolir això amb els estudiants
de llicenciatura, els quals potser només cursaran una assigna-
tura de cartografia, l’objetiu haurà de ser el desenvolupament
d’habilitats bàsiques sobre la lectura, l’anàlisi i la interpreta-
ció de mapes. En el cas dels estudiants de postgrau, i si només
se’ls exigeix una assignatura, cal accentuar l’esforç en el trac-
tament d’informació geogràfica per mitjà dels mètodes més
avançats de cartografia analítica. La presentació gràfica de la
informació no ha de ser, en cap cas, l’única finalitat del curs;
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així doncs, el dibuix del mapa per sí mateix no ha de gaudir
d’un èmfasi prioritari.

La preparació de la llegenda del mapa és, de lluny, la faceta
més creativa i productiva de l’activitat cartogràfica. Cap altra
etapa del procés cartogràfic no té un pes tan decisiu, ni re-
quereix tanta imaginació i capacitat. És en aquesta fase de la
reflexió cartogràfica quan els cartògrafs hauran de combinar
les diverses cares de l’abstracció cartogràfica, -això són la se-
lecció, la classificació, la simplificació i la simbolització- de
tal manera que facilitin la millor comprensió de la distribució
geogràfica estudiada. Llegendes alternatives porten a expre-
ssions diferents: és un tret que ve a ser l’essència del raona-
ment cartogràfic i la clau de volta del mètode cartogràfic en la
recerca geogràfica.

L’automatització es presenta com un gran reforç de cara al
reviscolament de la cartografia geogràfica atès que facilita la
oportunitat de centrar els geògrafs en temàtiques significati-
ves evitant així l’avorriment de les tasques rutinàries. A més a
més, l’automatització traslladarà la cartografia, en bona me-
sura, des dels àmbits del professional als dels amateurs.
Temps a venir, l’usuari del mapa composarà i crearà els seus
propis mapes. La cartografia digital interactiva, la qual com-
bina el tractament numèric molt sofisticat amb l’anàlisi de la
informació, recolzada en grans bases de dades i amb dispo-
nibilitat de pantalles de colors, farà possible que els geògrafs
confeccionin mapes a mida i adaptats a cadascun dels seus in-
teressos singulars i canviants.Això vol dir, és clar, que aquests
mapistes i usuaris alhora esdevindran més sofisticats, tan
quantitativament com cartogràficament, que no pas ho són ara
[10].

Atès que la cartografia analítica ha estat endegada, el més
sovint, per mitjà d’imatges digitals, el segon pas que cal do-
nar per al reviscolament de la cartografia geogràfica és, tant
per als geògrafs com per als cartògrafs, involucrar-se més de-
cididament en el domini de la teledetecció. En aquest sentit,
no n’hi haurà pas prou en acceptar una inevitable redefinició
del “mapa” més àmplia [19, p.16]. Caldrà la integració com-
pleta de la teoria i la pràctica de la teledetecció en els plans
d’estudi de geografia [5]. Tal i com passava amb els mapes
convencionals, hom haurà d’evitar l’estudi de les imatges de
teledetecció com un fi en sí mateix. Ben al contrari, caldrà
aprofundir en els avantatges de tractament i d’anàlisi els quals
permeten la producció d’imatges ambientals alternatives de
base multiespectral.

El tercer pas que caldrà fer en la pruïja d’un reviscolament del
raonament cartogràfic en geografia haurà de ser l’assumpció
de la percepció com a un procès actiu per part dels espe-
cialistes en cartografia. Veiem allò que volem veure o allò que
preveiem. En fer-nos càrrec d’això, cal esperar un despla-
çament del centre d’interès de la recerca en cartografia. Més
que no pas concentrar l’atenció en l’arranjament dels mapes
per a un usuari “mitjà”, caldrà esmerçar més atenció envers
els procediments per a augmentar els nivells cognitius de tots
els usuaris de mapes [14]. Els fruits d’aquesta reorientació de
la recerca beneficiaran la causa del reviscolament de la car-
tografia geogràfica de manera directa. I, com a valor afegit,
hauria de provocar un intercanvi professional molt intens i
afluixaria així la tensió entre geògrafs i cartògrafs.

Textos de suport, 23 Muehrcke (1981) : “Què li ha passat a la cartografia geogràfica?”
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El quart pas que cal donar per al reviscolament de la
cartografia geogràfica hauria de ser l’acceptació de la
necessitat de disposar de cartògrafs professionals. La temp-
tativa de produir-los en un gran nombre de departaments amb
professorat inadeaquat, infraestructures escasses i mal equi-
pades, els quals no poden oferir sinó un programa de cartogra-
fia necessàriament limitat, ha estat un error. Amb aquell ob-
jectiu específic, cal desenvolupar programes d’estudis molt
potents en pocs centres docents [9].

En el cas que tirin endavant, aquests canvis de programació
ens beneficiaran en dues vessants. Per una banda, millorarà la
imatge dels llicenciats en cartografia per raó de l’augment de
la qualitat dels estàndards acadèmics. Així, es podria recon-
duir la situació actual en la qual els estudiants de la llicencia-
tura de cartografia d’un departament, com a mínim, disposen
d’uns coneixements formals de cartografia més grans que no
pas la majoria dels estudiants de cartografia dels màsters i
doctorats d’altres programes [12]. Així mateix, l’ensenya-
ment de la cartografia esdevindria molt més propera i en línia
amb aspectes més aplicats del domini en disposar de labora-
toris ben equipats, un ventall prou ampli d’assignatures rela-
cionades amb la cartografia i un professorat adient.

Tanmateix, l’altre vessant benefactor és més important encara
en el context del debat que ens ocupa. Com sigui que molts
departaments s’avindrien a abandonar la formació de cartò-
grafs professionals, els recursos que se li destinaven, tan limi-
tats, podran ser dirigits cap a l’enfortiment de la cartografia
geogràfica. L’objectiu hauria de ser la introducció dels es-
tudiants en el procés cartogràfic en la perspectiva del raona-
ment geogràfic. Tanmateix, no n’hi hauria prou amb l’oferta
d’una o dues assignatures introductòries del tema. Caldrà en-
coratjar els estudiants per tal que apliquin la reflexió carto-
gràfica a totes les assignatures, si més no a les troncals i obli-
gatòries com a mínim.

El cinquè pas haurà de ser l’adopció per part dels geògrafs
d’una perspectiva realista sobre la finalitat de la cartografia.
L’influx de la conceptualització del procés cartogràfic en base
al model comunicatiu ha estat abassegador, com a mínim en
teoria, durant una vintena d’anys. Des d’aquest punt de vista,
la cartografia és contemplada com una seqüència de transfor-
macions [20]. Algunes d’aquestes transformacions s’esdeve-
nen durant l’aplegament i el tractament de les dades; altres
(selecció, classificació, simplificació, simbolització) són
efectuades al llarg de la creació del mapa; i, encara unes altres,
resten associades amb les activitats de lectura, anàlisi i inter-
pretació de mapes les quals caracteritzen l’usuari dels mapes.

Com sigui que cada transformació té la facultat de distorsio-
nar la informació territorial i, en conseqüència, influenciar la
figuració cartogràfica, el nombre de formalitzacions possi-
bles a partir d’una determinada col·lecció de dades és il·limi-
tada. A més a més, els geògrafs s’autolimiten en escollir, al
menys a la pràctica, un sol “millor” mapa. Normalment, la tria
recau en un mapa convencional de punts, línies i zones, la qual
cosa implica una tirada a ignorar els blocs diagrama, els
fotomapes i els cartogrames. La potencialitat de presenta-
cions alternatives i contemplar els problemes geogràfics des
de diverses perspectives, és oblidada massa sovint. Cal am-
pliar decididament les mires sobre els mapes si els geògrafs
volen treure tot el partit de les potencialitats del raonament
cartogràfic.

Resum

L’abandonament dels mapes per un nombre creixent de geò-
grafs acadèmics durant els darrers decennis pot ser resseguit
de la mà d’una sèrie d’esdeveniments ocorreguts tant a fora
com a dins del domini. El canvi no és pas nou en la geografia,
naturalment, ni és necessàriament indesitjable. El centre d’in-
terès, l’ideari teòric i la línia metodológica principal de la geo-
grafia ha canviat diverses vegades durant el darrer segle. Però
en abandonar els mapes, els geògrafs perden la relació amb
una de les eines més profitoses per a l’anàlisi i la interpretació
del territori. Durant els darrers anys, la potencialitat dels ma-
pes en la recerca de les ciències ambientals ha estat estesa a
gratcient pels avenços metodològics i tecnològics. En ignorar
aquest potencial, els geògrafs han quedat clarament arraco-
nats en relació amb altres dominis d’estudi del medi ambient.
A mans d’un geògraf ben format, la reflexió cartogràfica re-
colzada en les metodologies de la informàtica interactiva i de
la teledetecció contemporània no té competidor com a mitjà
productiu i creatiu per a la interpretació i l’anàlisi geogràfica.

Els geògrafs que arraconen els mapes limiten innecessària-
ment les seves habilitats per a menar la recerca geogràfica i
comunicar la informació geogràfica. Les paraules i els núme-
ros no són instruments d’expressió suficients en l’àmbit de les
ciències ambientals ni, possiblement, en cap altre domini.
L’expressió cartogràfica resulta crucial en geografia.Amesu-
ra que els problemes ambientals es fan més difícils de solven-
tar, les ocupacions laborals seran cobertes de manera creixent
per aquells que són capaços de combinar paraules, xifres i
métodes cartogràfics en una aproximació integrada i perspi-
caç tant de l’estudi geogràfic com de la seva exposició. Fins i
tot, aquesta tendència ja és prou evident.

Amés a més, tant si agrada com si no agrada als geògrafs aca-
dèmics, el seu senyal d’identitat primigeni reconegut per mol-
ta gent aliena a la professió, inclosos molts altres professors
de la mateixa facultat, va de bracet el més normalment amb els
mapes. Aquells geògrafs que procuren desmarcar-se de
l’associació tradicional dels geògrafs amb els mapes i que
manifesten els seu menyspreu en públic pels col·legues inte-
ressats decididament per la cartografia s’arrisquen a crear
l’impressió als foranis que la geografia és un domini mig-
partit. Breu: s’enfonsen en l’autodestrucció.

És clar que hi ha molts problemes arrossegats del passat rela-
cionats amb l’ús dels mapes els quals no han estat resolts, ni
de lluny, per les bones intencions de la reflexió cartogràfica en
geografia. Durant els darrers anys, però, han esdevingut can-
vis espectaculars. Més que mai, els mapes d’avui tenen moltes
més coses per oferir als geògrafs. Els nostres estudiants no
seran competitius en el mercat de treball del futur, restrictiu i
canviant, de no ser que hagin adquirit l’habilitat necessària
per a aplicar mètodes geogràfics alternatius i avaluar els avan-
tatges i les limitacions de cadascun. El desequilibri de fons
que mostren els plans d’estudis de geografia actuals projecta
ja un impacte negatiu. També durant els darrers anys, l’oferta
de treball tradicional per a geògrafs s’ha desplaçat acusa-
dament vers els llicenciats d’altres titulacions. Això ha deixat
molts llicenciats en geografia en la tesitura de guanyar-se la
vida estantissament, com pot ser l’ocupació en restaurants de
menjar ràpid i sabateries. El futur dels llicenciats en geografia
no hauria de ser tan ingrat. Els excel·lents resultats assolits en
sortides professionals per aquells departaments que han sabut
equilibrar els components tradicionals, ideològics i metodo-
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lògics en el seu pla d’estudis demostren de manera fefaent que
aquest panorama laboral tan ombrívol no hauria de ser el cas.

El migpartiment dels geògrafs ocasionarà altres problemes
per a resoldre. Hi ha pocs departaments prou forts com per a
permetre’s el luxe de superar les retallades que patirà la
universitat durant les dècades a venir, minats i fragmentats per
conflictes interns. A hores d’ara, l’acomiadament de geògrafs
de la universitat és una amenaça garebé palpable. Qualsevol
decandiment voluntari només farà més difícil la nostra super-
vivència. El desinterès de la geografia per les potencialitats de
la cartografia digital i el tractament d’informació ambiental,
estimada com a crucial en els inventaris de recursos i en els
plantejaments d’estratègies de futur, serà difícil de fer em-
passar al públic escèptic, a les comissions parlamentàries, als
comitès avaluadors o a la pròpia administració de la univer-
sitat. És prou clar que si la geografia aconsegueix sobreviure
incòlume al llarg del segle vinent, haurà de ser mitjançant una
associació molt estreta amb els mètodes moderns de la carto-
grafia geogràfica. Més que no pas vers l’autoodi, hem de ten-
dir, en canvi, cap a la unificació i la integració de les nostres
perspectives ideològiques i de les nostres eines metodolò-
giques amb els nostres temes d’interès tradicionals. Només
d’aquesta manera podrem afrontar el futur de la millor manera
possible.
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