In memoriam

SOCIETAT D’HISTÒRIA
NATURAL DE LES BALEARS

Jean Bisson (1930 – 2021)

Va au désert, non pour fuir la vie, mais
l’y trouver. Això és exactament el que ha
fet al llarg de la seva vida en Jean Bisson
(Troin, 2018), el geògraf del Sahara.
Des de la Societat d’Història Natural de
les Balears, volem recordar una figura que
va estudiar l’arxipèlag de les Illes Balears
des d’un punt de vista geogràfic, de la
parcel·lació del territori a les diferents illes,
la qual cosa du implícita la posterior
distribució de les instal·lacions i
infraestructures turístiques. Parla de les
estructures agràries i de l’home.
La història natural és molt àmplia, i la
seva obra serveix per establir i observar
l’evolució dels espais humanitzats i els
espais naturals. A més, va establir amistat
amb naturalistes illencs com són en
Guillem Colom, Guillem Mateu, Bartomeu
Barceló, etc. Tot seguit donam unes
referències dels treballs que va realitzar a
Imatge provinent de la web Clio:
les Balears, fent un resum o calc del que
http://www.clio.fr.
diuen diversos autors.
Bisson va néixer a Constantina (Algèria) el 1930 i va exercir la docència a les
universitats d’Alger (1960-1962), Clermond-Ferrand (1962-1970) i Tours (1970-1993). Va
realitzar les seves primeres investigacions al Sahara entre 1952 i 1962, estudis que va reemprendre quan es va incorporar a la Université de Tours. Entre mig, es va dedicar a les
Illes Balears (Pons, 2007).
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Devers 1962 va arribar a les Illes Balears, Jean Bisson, professor en aquestes dades a la
Université Clermont-Ferrand, interessat per la geografia agrària de l’arxipèlag como tema
de la seva tesi. Al llarg de llargues estàncies a les diferents illes va recollir i elaborar els
materials per a la seva redacció. Des del primer moment va començarà publicar mitjançant
el Boletín de la Cámara de Comercio de Palma de Mallorca els resultats de les seves
investigacions (Vidal, 1970).

D’esquerra a dreta, Jean Bisson, Bartomeu Barceló i Bernadí Company. Fotografia feta a Son
Malferit (Palma) entre 1973 i 1974, on estava establerta la Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB
(Foto Vicenç Mates, cedida per Climent Picornell).

Jean Bisson va arribar a Menorca l'estiu de 1964 per fer la seva tesi doctoral amb
especial interès per la geografia agrària. De la seva estada a l'illa, en va sorgir un extens
article sobre la geografia insular, que va merèixer el Premi Ateneu 1966 i que va ser
publicat en forma de quadern. Es tracta, sens dubte, d'una de les principals aportacions fetes
per un estranger al coneixement del camp menorquí.
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Coberta de la seva tesis publicada en el 1974.
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Portada del facsímil de “La Tierra y el Hombre en
Menorca” premi Ateneu de Maó, 1966, editada
per l’IME el 2007.

La relació amb els geògrafs de les Balears fou determinant en els seus estudis. El 1964
publicà un estudi estadístic i cartogràfic sobre la utilització del sol a les Balears entre 1860 i
1960 (Bisson, 1964); el 1966, juntament amb Bartomeu Barceló, un treball sobre el
municipi de Selva (Bisson i Barceló, 1966); el 1967 publicà un treball que havia rebut el
premi Ateneu de Maó 1966 (Vidal, 1970), i titulat La Tierra y el Hombre en Menorca
(Bisson, 1967) i reeditat el 2007 per l’Institut Menorquí d’Estudis (Bisson, 2007). Bisson hi
manifesta, d’entrada, la seva sorpresa davant l'originalitat del paisatge rural menorquí, i
s’interroga sobre les profundes diferències amb el mallorquí i eivissenc. Cerca raons en la
geologia, la topografia, el clima, tot i que acaba decantant-se per hipòtesis de caràcter humà
amb el paper jugat pels avatars històrics. Així, l’enfocament humà és el punt de partida de
la valoració geogràfica i socioterritorial, en què va ser capdavanter, aprofitant, entre
d’altres, els oblidats documents cadastrals (IME, 2021).
El 1968 fa un treball sobre el repartiment de Mallorca (Bisson, 1968), i un anys després,
realitza un estudi sobre l’origen i decadència de les grans propietats de la mateixa illa
(Bisson, 1969). Segons Vidal (1970), en Bisson compagina molt bé les seves investigacions
de camp i les d’arxiu, aportant treballs innovadors respecte els treballs tradicionals.
El 1972 explica la tesi de Bartomeu Barceló, defensada el 1968 i publicada el 1970 per
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Bisson, 1972b).
Jean Bisson, va defensar la seva tesi en la Universitat de Clermont Ferrand, el 1974.
Dirigida per l’eminent professor francès Max Derruau, la tesi tracte de la Geografia agrària
comparada de Mallorca, Menorca i Eivissa (Vilà, 2000b). La tesi constitueix una valuosa
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contribució al coneixement de les ribes de la Mediterrània i a la transformació dels
paisatges rurals, de la qual ara seria difícil prescindir del geògraf (Hermitte 1980).
L’objectiu fonamental de la tesi de Jean Bisson fou una anàlisi de dos períodes ben
diferents, gairebé completament contrastats, en llur duració i en llurs característiques: (1) la
llarga i a voltes lenta formació, en cadascuna de les illes considerades (Mallorca, Menorca,
Eivissa-Formentera), d’un món rural ben original i singular en cada un dels casos i (2) com
es realitza actualment l’adaptació d’aquests mons rurals a una nova situació radicalment
diferent, que deriva de «l’arrivée brutale» d’un turisme de masses (Vilà, 2000a). La tesi es
va publicar el 1977 (Bisson, 1977). Un any després, publica un treball sobre l’estructura i
habitat rural de les Pitiüses (Bisson, 1978). El mes de gener de 1978 se li concedeix el
premi George Sand, convocat per l’ajuntament de Palma, pel llibre La terre et l'homme aux
îles Baleares (El País, 1978).
Del 25 al 30 d’agost de 1986, es va celebrà a Palma una reunió de la de la Unión
Geográfica Internacional, on en Bissson (Université de Tours) va presentà una
comunicació (Bisson, 1986a) explicant que el desenvolupament turístic a les illes principals
tenia relació, majoritàriament, amb les estructures agràries i en la propietat de les zones
rurals (Priestley, 1987). El mateix any va publica un article sobre la mateixa temàtica a una
revista francesa (Bisson, 1986b).
El 1988 realitza un treball històric sobre Menorca quan estava sota la dominació
francesa. Anys després, realitza un treball amb col·laboració on destaca la contenció a
l’erosió de Menorca degut a la estructuració agrària de l’illa (Bisson et al., 1988).
El 1995 publica un article amb col·laboració relacionat amb l’erosió de l’illa de
Menorca (Bisson et al., 1995). En ell indica que el paisatge agrari de Menorca està
totalment compartimentat, les tanques, que són un element a tenir en compte per a qui
vulgui entendre l'estabilitat dels processos erosius. Efectivament, tot el camp està cobert
per una xarxa de murs de pedra seca, de l'ordre dels 70.000 km, que es va anar implantant a
partir del segle XIV, quan un edicte de Pere IV d'Aragó va autoritzar els illencs a construir
parets seques de sis pams d'alçada (6 x 20cm = 1,20m).
El 12 d’abril de 2007 és nomenat membre d’honor de l’Institut Menorquí d’Estudis
(Pons 2007) i se reedita, com hem dit abans, La Tierra y el Hombre en Menorca.
Menorca deu a Bisson no només les seves publicacions sobre l'illa, sinó també les
còpies en arxius parisencs de molts documents sobre Sant Lluís, a més de plànols i mapes
generals i parcials de Menorca.
En definitiva, en Jean Bisson va ser un explorador i investigador del desert del Nord
d’Àfrica i del món rural de les nostres illes, una combinació que sense cap tipus de dubte,
el va fer més que interessant i que cal recordar.
Damià Vicens, Guillem X. Pons i Laura del Valle
Societat d’Història Natural de les Balears
Per a saber més
Bisson, J. 2014. Un géographe au Sahara. «Arneb civil» au Grand Désert. Número
extraordinari de la revista Le Saharien, 492 pp.
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