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Convivirá amb
transgènics

La construcció social de la realitat 
esdevé, també, matéria de la geo
grafía ¡ de la seva expressió analí
tica espacial: la cartografía. Cada 
comunitat cultural concreta repre
sen tado r historitzades sobre la 
seva evolució geohistórica a través 
deis vectors cartesians d'espai i de 
temps. Es a dir, els ciutadans con
ceben la seva identltat histórica a 
través del que han estât segons la 
geopolítica, deis ¡ntercanvis éco
nomies i culturáis amb altres ter- 
ritorls i de les empreses milltars. 
Per tots aquests aspectes i d'altres, 
com l’ordenació territorial i urba
na, els mapes i la seva intrahistória 

esdevenen, com assenyala Rosselló, «objectes culturáis».
La Cartografía que ara ha publicat el geógraf mallorquí Vicenç 

M. Rosselló i Verger, amb un dilatât mestratge a la Universität de 
Valéncia des de fa quaranta anys (1969-2001), culmina, amb aques
ta recerca, l’elaboració d’una obra adreçada a estudiar el pía de 
comarcalització i les transformacions del territori i enclavaments 
urbans del País Valencia (El litoral valenciá [1969], Cinquanta-cinc 
ciutats valencianes [1984]).

Aquest compendi historiográfic estableix els orígens i evolució 
de la ciéncia topográfica fins a la contemporaneitat. Així, es tracta 
d'un seguiment exhaustiu de totes les recerques significatives dû
tes a terme sobre estudis cartogràfics. En definitiva, el lector podrá 
abastar amb detall complet els punts d’inflexió de l’estudi sobre el
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territori. I aquests punts d’inflexió, estudiáis des de l’época antiga, 
comprenen des de les caries portolanes medievals i modernes, als 
atles i les elaboracíons gräfiques autonomes sobre territoris i ciu
tats. Les períoditzacions també remeten a l’evolució implícita de 
la historia de Catalunya, Valéncia, liles i Rosselló. En aquest sentit, 
l'estudi vincula contextos d’expansió mercantil i polítics deis terri
toris de l’antiga Corona d'Aragó a les conjuntures determinants de 
crisi institucional i de fragmentació nacionalitária arran del Tractat 
deis Pirineus, del setge i ocupació borbónics (1707-1716) i de la con- 
cepció territorial espanyola en províncies (1833).

A banda, pero, de l’ús geopolític -fonamental- de la represen
tado del territori, el contingut de Cobra abasta les aportacions 
d'emprenedors i viatjants ais nostres territoris, els usos geocien- 
tífics i els estudis associats a l’imaginari deis processos de trans
formacions urbanes de les ciutats que han esdevingut d ’enpá del 
set-cents i vuit-cents nodes de capitalítat social, política i econó
mica. Es tractaria de la formado deis mercáis regionals: des deis 
eixamples de mitjan segle dinové a la incipient obra regional del 
Mapa Geografie de la Mancomunitat (1914-1925).

En definitiva, aquest estudi socialitza la relleváncia del fet de 
saber «llegir» el codi, el contingut, de qualsevol document al lusiu 
a la topografía: des deis vessants físics ais deriváis toponímics de 
Cobra humana. Un mapa ens parla, l’hem de saber descodificar. 
Classics com Ctaudi Ptolemeu, amb la seva Geografía i l’At/es ca 
tató d’Abraham Cresques (1375), Antoni Josep Cavanilles, amb O b 
servaciones sobre la historia natural... (1795-1797) o Joan Ballester 
(1961) en tenien consciéncia.
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Amb aquest Ilibre, els autors pretenen 
determinar els parámetres amb els quals 
conéixer el nivell de maduresa d’un 
ecosistema forestal, i per a aixó realítzen 
un ¡nteressant estudi deis boscos de 
la comarca de la Safor. A través de 
les diverses situacions existents ais 
termes municipals saforenes, els autors 
estableixen una metodología de treball 
que no només els serveix per conéixer el 
grau de naturalitat-maduresa deis boscos 
de la comarca, sino també per a proposar 
millores en la gestió deis recursos 
forestáis.
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Davant les confusions existents sobre els 
transgènics, el bióleg David Bueno respon 
en aquest Ilibre a dues preguntes básiques: 
qué són i com es generen. L’autor ens 
parla de les apticacions de la genètica 
en els microorganismes, en els animáis i 
en les plantes, així com la terapia gènica 
en humans. El Ilibre tampoc no oblida la 
importància del debat social al voltant 
d’aquesta nova tecnologia, i d’una manera 
clara i sintètica va responent a alguns deis 
principáis dubtes que sorgeixen al voltant 
deis riscos, avantatges o perills que poden 
ocasionar els transgènics.
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El 2007, el Centre d'Estudis Contestans va 
organitzar a Cocentaina l’exposició Molins 
i moliners: Els molins hidráulics fariners 
del Comtat. El catáleg recull una série 
de textos sobre la historia, utilització i 
técnica deis molins fariners, així com un 
registre deis molins hidráulics del Comtat. 
Tôt açô acompanyat d'una extensa 
documentació gráfica amb fotografíes de 
l’época, imatges actuáis i esquemes que 
ens ajuden a comprendre el funcionament 
d’aquests mécanismes que tanta 
importancia tingueren per a l'economia de 
la comarca en el passât.
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