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Laportació del mestre Pere Blasi i Maranges
a la idea de Catalunya

Anna Palmada i Félez

Presentació

Aquest treball forma part de la investigació sobre l'evolució de la Geografia
a Catalunya alllarg del primer terc del segle XX que dirigeix el Dr. Joan Vila
i Valentí i que té, entre altres objectius, el de detectar com mestres i professors
del període compres entre principis de segle i fins poc després de la Guerra
Civil, van col-laborar a través de la Geografia a donar als infants de l'epoca una
idea de Catalunya.

En aquest treball, concretament es pretén veure quina va ser 1'aportació a la
idea de Catalunya del mestre Pere Blasi i Maranges: identificar la visió de
Catalunya que va transmetre als seus alumnes i veure també com va treballar
la Geografia. Amb aquesta pretensió s'ha analitzat especialment la Geografia
elementalde Catalunya, llibre de text obra del mateix Pere Blasi.També ha estat
de gran ajuda la publicació que recull els parlaments que es van fer en ocasió
de l'homenatge al mestre l'any 19821 i les entrevistes fetes als exalumnes, senyors
Josep Verd, Joan Fusté i Pere Castells.' S'han tingut en compte també articles
que va publicar Pere Blasi a les revistes Emporion i Revista de Festa Major, així
com articles sobre el mestre escrits per Josep Iglésies i Josep Clara.

1 Evocació i semblanca de Pere Blasi, 1982: Casal del Montgrí. Torroella de Montgrí, Ajuntament de
Torroella de Montgrí.

2 S'hi ha pogut contactar gracies als responsables del Museu Arxiu del Montgrí i del BaixTer, els senyors
Enric Torrent i Antoni Roviras.
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Pel que fa al marc conceptual, han estat de gran ajuda els articles
següents: «El camí de Pau Vila cap a la Geografia»,3 de Joan Vila i Valentí;
«L'Estudi de localitats en Geografia Regional», de Doreen Massey;
«Espacio, lugar, región: hacia una nueva perspectiva geográfica regional»,
de Joan Nogué i Font; «L'evolució de la geografia i la seva repercussió en
les geografies regionals del rnón», de Lluís Riudor i Gorgas; «La nueva
geografía regional o la construcción social de la región», d'Abel Albet i
Mas; «Per una geografia regional renovada», de Josefina Gómez Mendoza
i «La nova regió a final del segle XX», de Paul Claval, tots ells referenciats
a l' apartat de Bibliografia.

EIs passos seguits en aquest treball són basicament tres. El primer consis
teix a identificar la idea que va transmetre el mestre als seus alumnes; el segon,
localitzar-Ia escrita en la seva obra o confirmar-la oralment en les entrevis
tes; i el tercer pas consisteix a veure els mitjans que va utilitzar per transme
tre-Ia.

2. Principals idees transmeses per Pere Blasi i Maranges

El mestre Pere Blasi i Maranges va inculcar unes idees als seus alumnes i dei
xebles que són identificables en els seus escrits i en la memoria d'aquells que
en van ser alumnes. El treball només ha pres en consideració les idees que estan
més vinculades a la Geografia. S'han simplificat d'acord amb els següents enun
ciats:

2.1. La importancia de la situació de Catalunya al món. Catalunya ésal món
i en aquest ocupa una situació estratégica.

2.2. Catalunya és un país d'Europa. Parteix de la idea que Catalunya és un
país, i que esta al nivell deis patsos europeus. -

2.3. La importancia del que és singular. En l'obra de Pere Blasi és moltpresent
la voluntat de singularitzar-ho tot, en contra de la generalització o de cercarels
trets comuns.

2.4. Límits naturals i límits oficials. Distingeix entre uns límits marcats per la
natura i uns altres aliens a la natura, els contranatura.

2.5. La natura mana rnolt. Sovint transmet una visió determinista de la
realitat, elpes de la natura és molt dominant en tot el que explica.

2.6. La natura ofereix. Relacionat amb la idea que l'home amb el seu treball i
el seu enginy pot aprofitar el que la natura li ofereix.

3 Vila Valentí, Joan 1981: «El camí de Pau Vila cap a la Geografia» a Revista de Geografia, vol. Xv, núm.
1-2, gener-desembre, Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, pp. 5-23.
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2.7. Les comarques. La idea de l'existencia d'aquestes és dónaperJeta, no
s'argumenta ni es defineix el concepte, pero se'n presenta el mapa i se n'enumera
el contingut.

2.1. La importancia de la situació de Catalunya al món

Pere Blasi va transmetre als alumnes la idea que cal un context ampli
per poder entendre els fenornens, i que aquest es correspon a l' escala glo
bal, planetaria. Per aixo inicia la seva Geografia elemental de Catalunya,
adrecada als infants, partint de l' escala món. Presenta un mapa sense divi
sions de cap mena, on només hi ha dibuixat el perfil de la terra emergi
da, i 1'única área delimitada correspon a Catalunya. Així, fa que els alum
nes trobin, només d' obrir el llibre de Geografia, un mapa del món. En
aquest mapamundi Catalunya és al centre. L'autor aconsegueix, d'aques
ta manera, transmetre la idea que el país pertany a un context ampli, al
món, i també que hi té una bona situació. Fa que els infants es fixin en la
posició que ocupa el seu país en el mapa, aprenguin a llegir la situació,
segons la longitud i la latitud de Catalunya sobre la superfície de la Terra,
i també a situar el país dins la zona climática que li correspon a escalapla
netaria,

El mestre se serveix també d'un joc, que consisteix a calcular quantes
Catalunyes cabrien en la superfície de la Terra, per fer que els nois relacionin
les dues dimensions (Catalunya-Món).

Després, un cop ha situat Catalunya al món, passacaexplicar en que es fona
menta la importancia de la situació del país al món.

Així, els explica que Cataunya és un país mediterrani i que el Mediterrani
és un mar rnolt estrategic pel fet de trobar-se entre Europa, Asia i Africa,
i que aquest mar al llarg de la historia ha tingut molta importancia pel
que fa a la cultura, fins al punt que es coneix com «el mar de la civilit
zació».

Els explica també que el port de Barcelona és un dels més importants
d' aquest mar i, per reforcar encara més aquesta situació avantatjosa de
Catalunya, explica que totes les potencies europees fan el que poden per tal de
tenir possessions en aquest mar. Amb aquests arguments condueix els alum
nes a concloure que si les potencies europees hi voldrien ser és perqué realment
es tracta d'una situació interessant.

Els diu també que Catalunya fou algun temps la mestressa del Mediterrani,
i que la ciutat de l'Alguer va ser fundada en temps de la dominació catalano
aragonesa.

L'entrevista amb el senyor Joan Fusté de Torroella, exalumne de Pere Blasi,
va permetre recollir un comentari del mestre relacionat amb aquesta preocu
pació per la necessitat d' observar els esdeveniments a escala global. Lentrevistat
explica que, essent el mestre Blasi a la barberia, va veure que s'havien amunte
gat diaris, sense que ningú els hagués tret ni tan sols el precinte. Blasi va apro-
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fitar la situació per explicar-los els lligams entre el que passava a la resta del
món i el que passava a Torroella de Montgrí, i els va retreure la manca d'in
tcres pel que succeia al món.

Aquesta necessitat de tenir present la resta del món també es recull en l'en
trevista al senyor Fusté quan recorda com el seu mestre li «íeia venir ganes
d' anar a mirar corrents el mapa». Aixo succeia quan els explicava contes d' en
Salgari i els deia, «i ja sabeu on és aquesta illa de Cuba on transcorre la histo-

. triar».
En ocasió de visitar un taller on feien seda natural, Blasi va aprofitar per fer

los una clase de geografia explicant la ruta de la seda. El senyor Fusté recorda
que el mestre aconseguia convertir l' explicació en un conte d'aventures.
Lentrevistat atribueix a les explicacions sobre el món que feia el mestre que
ells, els alumnes, tinguessin la impressió que la resta del món era més a la vora
quan, per les dificultats de transport, pobles vems eren molt desconeguts. En
aquest sentit explica la trapelleria que van fer ell i uns amics quan es van atre
vir a escriure a l'altre cantó de l'ocea, al senyor Henry Ford, el gran ernpresari
d' autornobils, per proposar-li la compra d'un jaciment arqueologic que havien
descobert. El mestre Blasi quan se'n va assabentar els va felicitar per la inicia
tiva, pero també els va dir que sort en tenien que el senyor Ford hagués refu
sat l'oferta.
" De l'entrevista amb el senyor Verd, que va ser alumne del mestre Blasi els
anys vint, n' extreiem que el que el mestre explicava a l'escola tenia molt a
veure amb el caliu ideologic i cultural que es vivia a la vila de Torroella. Pere
Blasi s'hi va sumar i va col-laborar en els canvis que ja s'estaven produint.
Linteres i la necessitat de saber el que passava al món, d' establir comparació
entre Catalunya i els estats d'Europa, la importancia de les nacionalitats i idees
com la Catalunya natural, formaven part de la quotidianitat dels temes que
es tractaven a les conferencies, als debats i també a la revista Emporion, on

, 1 l' 1'· 1 1 •• 1'""T"""f 11 1 1l Ir ,

Sexpressava el cauu cataíarusta 1 curturar que es VIVla a rorroeua ue ivíontgri

des de principis de segle.
Miquel Santaló aplaudia aquesta «comparans:a de les realitats geografi

ques catalanes amb les realitats d'Espanya i del món-" que feia Pere Blasi a
la seva geografia per infants. Pel que fa a la falta de definició dels conceptes
«Catalunya» i «Espanya» és difícil d'esbrinar si s'ha d' atribuir a la situació
política -Dictadura de Primo de Rivera- que l'hauria constret a aquesta
ambigüitat i, per tant, la Geografia elemental de Catalunya seria fruit del
moment i més no li haurien perrnes, com defensen el senyor Joan Fusté i el
també aleshores alumne, senyor Pere Castells, o, com defensa el senyor Verd,
si seria la forta relació que mantenia amb Miquel Santaló el que fa que adop
ti posicions poc definides políticament, catalanistes i d' esquerres, pero molt
moderades.

4 Clara i Resplandis, Josep 1979: «Pere Blasi, geograf catala», Revista de Girona, núm. 87, pp. 125-129.
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2.2. Catalunya és un país d'Europa

Pere Blasi situa Catalunya, en la seva Geografia elemental de Catalunya «al
SW d'Europa; i al NE d'Espanya». No dir ni que Catalunya és la part NE
d'Espanya ni tampoc que es tracta d'un país entre Espanya i Franca porta a
l'ambigüitat. Aquesta ambigüitat dominara alllarg de tota l'obra.

El mestre transmet la idea que Catalunya és un país d'Europa quan compa
ra la seva superfície amb la de paises europeus i també quan se serveix del joc
«rnés o menys petit que» per argumentar que, malgrat ser petit, Catalunya
té les dimensions suficients per ser un país d'Europa. Com tot país, Catalunya té
capital, Barcelona, ciutat que n'és el centre polític, cultural i economice

El concepte d'Espanya queda poc definit en la seva obra Geografia elemen
tal de Catalunya: Aquesta indefinició s'exposa quan escriu que Catalunya esta
situada al NE de la península Iberica i que forma part del «territori» de 1'Estat
espanyol, quan fins aleshores ha fet servir el mot «país» per anomenar els estats

..d'Europa. Col-labora també a crear aquesta ambigüitat el fet que ni en el text
ni en els mapes es pot llegir que Catalunya confronti amb Espanya. Així
Catalunya, al nord, fa frontera amb Franca, a llevant amb el Mediterrani, a
ponent amb Aragó i a migdia amb Valencia. Fa un tractament de Catalunya
com a país, pero aquest no confronta mai amb Espanya. Surt poc el mot
Espanya a la geografla per infants del mestre Blasi. En algunes ocasions es nota
que el defuig i en d' altres no sembla que hi tingui cap problema. Sovint, quan
fa servir el terme Espanya aquest té per significat ser el continent que conté
Catalunya. Com és el cas de quan escriu que a les Borges Blanques hi ha un
dels centres de producció d' oli més importants d'Espanya, o quan escriu que
a Cardona hi ha una muntanya de sal que és única a Espanya i que el Valles és
la comarca amb més potencial industrial d'Espanya.

En d' altres ocasions, en canvi, defuig forcadament de fer servir aquest terme,
com quan escriu que Catalunya esta compresa dintre 1'Estat espanyol, el qual
té la capitalitat política a Madrid. Dóna a entendre, per 1'ús de la paraula «estar»
en lloc de «país», que no es tracta ben bé d'un país, i pel fet d' escriure que la
«seva» capital és Madrid, que no es tracta de la «riostra», de capital. No escriu
ni un sol cop que Espanya sigui un país europeu, a la Geografia elementalde
Catalunya.

Quan escriu que «horn» ens ha dividit el país en quatre províncies i que, per
sort, en virtut del decret 18 de desembre de 1913, s'han agrupat dintre un cer
cle administratiu que és la Mancomunitat de Catalunya, i s'ha aconseguit així
almenys restablir i consagrar en part la unitat política de la nostra terra, és
d'aquesta manera com Pere Blasi dóna a entendre l'existencia d'un poder forá
que s'imposa sobre la nostra terra en l'administració de cada província per part
d'una diputació provincial i que hi ha una divisió del país i un control forans
imposats.

En el mapa «Catalunya a Iberia», que mostra en aquesta obra, no es distin
geix bé el tipus de línia que fa de límit entre estats de la que marca ellímit entre
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Catalunya i Espanya. Fácilment es poden confondre la que separa Espanya de
Catalunya amb la línia de frontera entre paises que s'empra per limitar Espanya
amb Portugal i Franca.

Com hem vist, fa un tractament de Catalunya com a país, pero no sempre
és així. Trobem que en algunes ocasions deixa ben clar que Catalunya és dins
d'Espanya. Aquest seria el cas de quan escriu sobre el corriere i diu que aquest
és molt intens, i no només 1'interior sinó també el que es realitza amb la resta
d'Espanya i amb l'estranger, o que el corriere amb la resta d'Espanya consisteix
a rebre productes naturals i remetre els manufacturats, pero que el corriere amb
l'estranger és el més importante També quan explicita que Espanya no és un
país estranger per a nosaltres -a l'apartat on planteja qüestions als alumnes al
final de cada llicó escriu: Quin intercanvi de productes fem amb les regions
espanyoles? i amb els paises estrangers d' on importem i paisos d' on exportem?
Deduint-se així que Espanya, les regions espanyoles, no són un país estranger.
Com si Espanya fos un altre país, no el nostre, pero que al mateix temps no
ens és estranger.

Lexposició ambigua de la realitat política de Catalunya que fa Blasi empeny
taciment a fer que els alumnes arribin a la conclusió que Catalunya té prou
territori, cultura, institucions i llengua propies i que aquestes són condicions
suficientes per ser un país, pero que la realitat política del moment fa que es
trobi Catalunya dins del territori de 1'Estat espanyol.

El senyor Fusté diu que, com a alumne, va copsar que la il-lusió del mestre
era la d'una Catalunya autónoma per la via de sufragi universal i mai per les
armes. El mestre era un gran pacifista i, quan explicava episodis bel-lics de la
historia, sempre deixava ben clara la seva postura en contra de la violencia.

2.3. La importancia del que és singular

Les explicacions del mestre Blasi es basen majoritariament en el que els llocs
tenen de singular, de diferent, més que no en pas en el que tenen en comú o
de generalitzable. Per tal de transmetre la idea de la singularitat dels llocs sem
pre en ressalta el tret més distintiu. Així d'Esparreguera, el campanar, per ser
el més alt de Catalunya; de la Vall d'Aran, el seu dialecte particular; de Lles,
els concorreguts banys, o de Sant Boi de Llobregat, que té el manicomi més
gran de Catalunya.

El que importa de qualsevol aspecte és que pugui fer singular ellloc. Es pot
tractar d'un aspecte geografic, historie o relatiu a una activitat que s'hi faci.
Lobjectiu no és destacar allo que hi és més important sinó allo que el pugui
fer único Com ara que a 1'Hospitalet de Llobregat hi ha un diposit de semen
tals del cos d' artilleria o que Queralbs té mines. A aquestes característiques que
singularitzen, Pere Blasi les anomena «notes remarcables dels llocs».

Un dels objectius de singularitzar els llocs era fer que els alumnes recordes
sin més tacilment les llicons i evitar així el «de cor i de memoria» del que n'era
tan contrario Laltre objectiu que perseguia amb la singularització dels llocs és
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que aquesta li permetia convertir-los en únics, i així bastir el sentiment de cata
lanitat, perqué era més senzill convencer els deixebles del fet que pertanyien a
un país singular i del qual podien estar orgullosos.

Parla de catalanitat com d'un sentiment que esta per sobre de les fron
teres, que és honorable i que dóna integritat a Catalunya. EIs límits
d'aquest sentiment els marca la natura, amb les seves tites naturals i també
amb els lligams espirituals que agermanen els catalans, ja siguin a Espanya
o Franca, També quan destaca, com a nota remarcable de la comarca de la
Segarra-Cervera i Santa Coloma de Queralt, el fet que hi hagué el segle
XVIII la Universitat de Catalunya. EIs explica episodis gloriosos de la histo
ria de Catalunya, com que a Vimbodí hi ha el monestir de Poblet, fundat
per Ramon Berenguer IV, i que és el panteó dels comtes-reis catalans, i
sobre el santuari de la Verge de Montserrat, que aquesta és la patrona de
Catalunya, o que Folgueroles és la patria de l'excels poeta catala, Mn. Jacint
Verdaguer.

Tot aixo per mostrar Catalunya com un país singular i molt afortunat que
gaudeix d'unes envejables condicions, i fins i tot que els catalans tenen una
idiosincrasia propia. En el qual fins el clima «és generalment temperat, sani
tós i agradable».

El país és singular i molt bonico Així, la Costa Brava «és d'una indescripti
ble grandiositat i bellesa», D'aquesta manera condueix els nois a pensar que
pertanyen aun país que valla pena i que cal valorar el que es té pel fet de ser
excepcional. Per altra banda aconsegueix, fent únics els llocs, que es valori allo
que es té més a prop, i fomenta l'interes per les coses més locals. D'aquí el trae
tament que fa, per exemple, de les dunes. Les presenta com una formació molt
important, i que sortosament a Torroella n'hi ha. Com les dunes, les planes
també són excepcionals, ja que al país en té rnolt poques, pero hi ha la Plana
de l'Emporda. Quan tracta deIs rius més importants de Catalunya fa servir la
mateixa táctica de valorar el que es té més a prop, i així situa en primer lloc els
rius que els nois coneixen.

EIs nois veuen que la seva població surt en elllibre de Geografia que seguei
xen a l'escola, amb comentaris com que l'horta de Torroella és frondosíssima
i que l'Estartit, com a part de la Costa Brava és d'una indescriptible grandio
sitat i bellesa.

Catalunya també es singular, un país únic pel que fa a la cultura. El mestre
explica als nois que són hereus d'un poble mediterrani, i que han estat aquests
pobles mediterranis els que han exercit en el món una més gran influencia civi
litzadora. Per on Catalunya és un país que necessita que la seva gent sigui cul
tua, i denuncia la situació en que es troba l'ensenyanc;a en els seus primers anys
de mestre a Torroella de Montgrí.

Escriu que la riquesa cultural del país no esta en consonancia amb la rique
sa material, i estimula les ganes d' adquirir cultura establint una comparació
entre paísos rics i paísos cultes. EIs explica un munt de casos en els quals
Catalunya és capdavantera. Així, que el salt de Talarn és el quart en importan-

21



cia dels existents a Europa, que el poderós saltant de Flamisell proporciona la
més poderosa forca hidráulica d'Europa, i l'excepcional bellesa d' alguns indrets
del país, com la Plana de la Cerdanya, de la qual escriu que és la més bonica i
extensa del Pirineu, o la bellesa i la grandiositat de los coves d'Artá a Mallorca,
famoses a tot el món, i fins els excepcionals guarans de la plana de Vic o la
muntanya de sal de Cardona.

Un bon exemple d' aquest afany per singularitzar els llocs ens proporciona
l'article que Pere Blasi publica a la Revista de Festa Major de l'any 1929, on
escriu que el tipus de paisatge que es dóna a Torroella de Montgrí és molt difí
cil de trobar, rar i pintoresc, i també l'escrit aparegut a Emporion, on diu «Les
envejables condicions del nostre terme atreien ja els homes en els confosos
temps de la Prehistoria»."

Catalunya, el país en conjunt, és singular, único Així, escriu que Catalunya
gaudeix d'unes envejables condicions geografiques, que li confereixen una gran
varietat de paisatges que difícilment es poden trobar en una extensió com la
de Catalunya. Insisteix en la idea que els llocs són únics i irrepetibles i per tant
no busca la generalització, el que pugui ser comú. Els exalumnes entrevistats
atribueixen aquest afany de singularitzar els llocs a la voluntat de fer-los esti
mar i fer-los facils de recordar.

El senyor Joan Fusté deia «rnés que un savi en Blasi era un bon ensenyant».
Recorda el seu mestre com un autodidacte, i que sempre estava obert a apren
dre dels altres. Lenrrevistat valora molt positivament la capacitat del mestre
per «provocar estimació pels llocs que estudiaven, intriga i ganes de coneixer i
entendre coses noves». Pere Blasi «estimava la terra i ens la feia estimar», amb
les seves llicons de geografia, comenta el senyor Fusté.

2.4. Límits naturals i límits oficials

El mestre va transmetre la idea de l'existencia de dos tipus de límits, uns
m~rc~t.~ rier 1~ n arn ru. lmmllt~hlp.~ 1 l11.~t().~~ 1 u ns ~ltrp.~ ~rhltr~rl.<;;:_ mllt~hlp.~ 1
--------~ !"" -- --- ---------J --------------- - ,-----~J - ----~ -----~ ----------J ------------ -

contranatura, injustos.
Aconsegueix transmetre aquesta idea presentant el mapa deIs «Límits natu

rals de Catalunya» i explicant que aquests, els naturals, no es corresponen amb
els oficials en aquest caso

En el mapa, l'autor afegeix a la Catalunya oficial els límits que al seu enten
dre li corresponen segons el que marca la natura. 1si per una banda exposa que
els límits naturals i les fronteres naturals justifiquen per exemple que la
Catalunya Nord pertanyi a Catalunya. Per l'altra exposa que quan les fronte
res oficials no es corresponen amb les naturals no són legítimes, i presenta el
cas de la frontera oficial amb la Catalunya Nord, com una frontera artificial
que separa gent que són germans, amb la mateixa historia, la mateixa llengua
i els mateixos costums, i també exposa com un altre cas de frontera no natu
ralla línia de frontera que divideix la Cerdanya en dues parts.

5 Blasi i Maranges, Pere, 1920: «Arqueologia», Emporion, núm. 138, pp. 2-3
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Quan explica la divisió administrativa del país s'hi llegeix el seu desacord
amb la divisió provincial. Insisteix en la diferencia entre límits naturals i límits
oficials demanant als alumnes pels límits naturals de Catalunya, assegurant-se
així que fan una reflexió sobre aquesta qüestió. Pere Blasi, seguint amb l' argu
ment dels límits naturals i dels límits contranatura, es queixa i escriu que la
delimitació dels partits judicials ha estat fixada sense tenir per res en compte
les comarques naturals. Explica que les fronteres no naturals són temporals,
mutables i, per insistir-hi, planteja la qüestió així: quines són les actuals pro
víncies catalanes? Ressaltant que la divisió provincial no és natural i per tant
és mutable, amb un inici i un final. Aquesta idea és en la línia de la regió natu
ralde l'escola vidaliana. Pero curiosament en la seva segona gran obra, Lesterres
catalanes, té en compte només la Catalunya oficial, amb la divisió en provín
cies i no la Catalunya natural que defensava a la seva obra anterior, Geografia
elementalde Catalunya.

El senyor Verd diu que no té res d' excepcional el fet que Blasi parlés de la
Catalunya natural puix que aquesta era una realitat. El mateix Blasi, essent de
Puigcerda i fill d'un fabricant de bótes, segur que tenia molta relació amb la
Catalunya francesa.

2.5. La natura mana molt

El mestre transmet als infants una visió forca determinista de la realitat ja
que sovint en les seves explicacions traspua la idea que l'home pot actuar només
«aprofitant» el que la natura li ofereix. Així, les comarques són naturals, les
fronteres naturals són les justes, la natura límita arces, els rius fan miracles, la
natura crea formes de vida diferents per a l'alta muntanya, per a les terres bai
xes, per a la ciutat, per als pobles de la costa i és la principal responsable que
la gent sigui d'una o altra manera.

La forma d' ésser de la gent l' atribueix al medio Així ho veiem quan escriu
sobre la vida a l' alta muntanya i atribueix a la naturalesa abrupta del terreny,
que fa difícils les comunicacions i provoca l'isolament, la conservació d' antics
costums, i al mateix temps la fa responsable de dificultar els canvis i el progrés.

Seria, segons Pere Blasi, aquest ambient el que fa que el carácter de la gent
de muntanya sigui eixut i amb hábits de temperancia i economia.
Contrariament, la natura de les terres baixes fa que els pobles siguin més nom
brosos i més poblats i amb vies de comunicació que afavoreixen l'intercanvi de
productes i d'idees. Tot plegat fa que la gent sigui més comunicativa i d'espe
rit més obert; en canvi, el costums no són tan persistents.

La vida a la mar, segons Blasi, dóna a la seva gent una independencia mate
rial i espiritual que no coneixen els pobles de l'interior, pero és en aquests pobles
de la costa on més gent emigra cap a América. Sobre les formes de vida a les
zones industrials escriu que, si bé són les que gaudeixen d'una prosperitat mate
rialsmés gran, també són les que estan més exposades a crisis més greus i per
sistents que les que poden afectar els pobIes de terrassans.
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La natura marca la localització i la prosperitat de les indústries. Així, gracies
a l'acció condensadora dels Pirineus i a l'accentuat pendent del terrer es for
men poderosos saltants d' aigua que proporcionen forca motriu a la indústria,
i les zones industrials de Catalunya es troben sobretot vora la costa i a les ribe
res del Llobregat, del Ter, del Fluvia, del Besos i d' alguns afluents d' aquests.

Fins i tot les ciutats són allá on la natura els ho permet. AHa on les condi
cions geografiques ho afavoreixen van a convergir-hi 1'energia i l'activitat d'un
poble i allá neix la ciutat, Sobre la forma de vida a les ciutats diu que, si bé és
on es creen i es mantenen les grans institucions, és també on hi ha vici i mise
ria i on la lluita pel benestar és més dura i costosa.

També atribueix el sorgiment de les ciutats i la seva prosperitat a les condi
cions geografiques. La mateixa ciutat de Barcelona deu la seva preponderan
cia sobretot a les condicions geografiques. Fins i tot Blasi escriu que la situa
ció de Barcelona la imposen les condicions geografiques.

Així, per exemple ens presenta la subcomarca del Batida com un país rústec
i pobre, pero que així que la ribera s'eixampla es converteix en el fertil i joliu
UrgeHet.

De 1'Ebre escriu que, a més de regar grans extensions i moure moltes fabri
ques, facilita les comunicacions i el corriere entre els po bIes riberencs, i de les
Garrigues, que és una comarca extremadament seca i que -com que la natura
no n'ofereix- hi ha molts pobles que es veuen obligats a aprofitar 1'aigua de
pluja embassada. En les lÍicons del mestre Pere Blasi es llegeix dones una visió
forca determinista de la realitat.

2.6. La natura ofereix

Al Harg de la Geografia elementalde Catalunya Pere Blasi insisteix en el valor
que té el treball per aprofitarel que la natura ofereix a cada lloc, Blasi transmet
així als nois una visió possibilista de la realitat. L'expressió aprotitarquan la
natura ofereix es repeteix constantment en elllibre de geografia que els intants
tenien entre les manso

Així, escriu que el Ter és tallar per nombroses preses que mouen fabriques
de filats i teixits, i que la part inferior del riu és aprofitada per al regadiu, la
Noguera Pallaresa és aprofitada per transportar fustes, mitjancant rais. La
Tordera, a causa que bona part de les seves aigües són subterranies, solament
permet que puguin ésser aprofitadesen petita quantitat per a fins agrícoles. Del
Besos explica que té un corrent subterrani que s'aprofita gracies a 1'acció de
poderoses rnaquines. També el Llobregat s'aprofita, a la part alta com a forca
motriu i a la part baixa per al regadiu. A 1'apartat de «qüestions» insisteix en la
idea de l'aprofitament principalment per a la indústria.

Pere Blasi presenta la natura com a oferent de possibilitats que l'acció i el
treball de les persones poden aprofitar. Així mostra el cas de 1'Urgell, on gra
cies al treball i al'enginy -construcció d'un canal- s'ha aprofitatel que la natu
ra oferia i ha passat de ser pobre a prospero 1que a l'occident delpla de Lleida
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hi ha una secció erma i despoblada, una veritable estepa, que és la resta d'una
de més gran que el treball ha anat reduint a les proporcions actuals.

Parlanr de les comarques d'interior escriu que aquesta regió té terres baixes
i altes muntanys, i hi ha grans pendents, la qual cosa fa que el corrent dels rius
en molts indrets sigui impetuós. Aquesta condició és aprofitada per a la indús
tria, que hi és forca importante EIs saltants de la Noguera són aprofitats per la
indústria hidroeléctrica, i el mateix Fluvia posa en moviment rnoltes fabriques
alllarg del seu recorregut. Transmet la idea que els llocs són únics, i que I'ho
me esta supeditat al que la natura li ofereix. Dóna molt poca importancia a
altres elements que no siguin els físics.

2.7. Les comarques

Pere Blasi va formar part de l'equip que es va constituir l'any 1931 per tre
baIlar en la Ponencia per l' estudi de la divisió territorial i administrativa de
Catalunya. Ell i Miquel Santaló hi eren com a representants de les terres giro
nines. Blasi, en concret, hi va ser cridat «per raó de la seva atenció, ben cone
guda, per la geografia, i ell fou de fet qui dugué el pes de la representació giro
nina, car Santaló -atrafegat en qüestions polítiques en qualitat de batlle de
Girona i de parlamentari a Madrid- no pogué assistir a moltes de les sessions
de la Ponencia»." Es fa referencia a aquesta implicació directa en el tema de la
divisió pel que té d' estrany el fet que Blasi no tingués problemes en publicar
ne una de propia en la geografia elemental quan no hi havia cap divisió comar
cal prou consensuada, i encara és més estrany el fet que, també en l'obra Les
terres catalanes, que va escriure anys més tard, quan ja hi havia una divisió
comarcal de la Generalitat, no l'adoptés.

Així, dones, a la Geografia elemental de Catalunya Blasi presenta una divisió
comarcal propia en un moment en que aquesta estava encara per definir. 1 a
l'apartat delllibre que porta per títol «Les comarques de Catalunya» no hi tro
bem cap definició de comarca. Presenta d' entrada un mapa de la divisió comar
cal de Catalunya i seguidament va presentant-les repartides en quatre grups.
Un el formen les «vemes del Pirineu», un segon les que confinen amb el
Mediterrani», un tercer, «les de les Baixes conques del Segre i de I'Ebre menys
Tortosa», i un darrer les «comarques d'interior». De cadascun d'aquests grups
en fa un compendi amb una explicació succinta d' allo que té de més substan
cial: el tipus de terreny, el clima, la vegetació, les produccions agrícoles, la tipo
logia de les cases, les vies de comunicació i l' activitat económica, Per cada
comarca cornenca amb un breu comentari i després sempre manté els matei
xos calaixos per omplir: «rius», «produccions», «poblacions importants» i un
apartat de les «notes rernarcables» de les poblacions més importants. Blasi escriu
que la Selva és una comarca natural; no s'entén molt bé si vol dir que no en
són totes de naturals. 1 afegeix que la conca superior de la Tordera, fins prop
d'Hostalric, tot i no pertanyer a la comarca de la Selva, té un clima, produc-

6 Clara i Resplandis, josep, 1987, loe. cit.
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cions i carácter identics als de la dita comarca. A voltes als grups de comarques
els anomena «regions», com en el cas de les comarques de les baixes conques
del Segre i de I'Ebre menys Tortosa, de la que escriu «és la regió on plou menys
de Catalunya».

Així, seguint elllibre de geografia del mestre Blasi, es dóna per fet que les
comarques existeixen, i no s'hi fa cap plantejament teoric per definir el terme.
A Les terres catalanes, Blasi defineix les comarques en tant originades sobretot
pel relleu, pero que en la seva formació intervenen també contingencies geo
polítiques i els complexos jocs d'iníluencies exercits sobre un tros de territori
pels centres urbans rectors, segons recull Josep Clara? 1 en el mateix article es
recull que «elsmitjans moderns de comunicació han transformat aquestes con
trades introduint-hi corrents renovadores; ara viuen més de cara al rnón, pero
llurs atributs de comarca s'esfumen, perden carácter i tendeixen a fondre's en
altres comarques de major potencialitat».

3. La Geografia segons Pere Blasi i Maranges

En aquest apartat es pretén descobrir que entén per Geografia Pere Blasi a
través de la praxi. Així dones observem els temes de que tracta quan explica
Geografia,

A l' índex de la seva Geografia elemental de Catalunya veiem que els grans
temes que tracta són els següents: la situació, l'orografia, la costa, el clima, la
hidrologia, les comarques, les divisions territorials, les comunicacions, les acti
vitats economiques, les formes de vida i el mapa lingüístico La descripció del
medi físic i de les comarques són els temes als quals dedica més espai.

Dins d' aquests grans apartats veiem que elllibre desenvolupa aspectes com
la latitud, la longitud, la situació estratégica, les comarques -pero també altres
divisions territorials com les polítiques, administratives, universitaries, ecle-
.".. ·,1· • , • • , 1 l' • 1, 1 1
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medi físic, tracta de la importancia de les vies de comunicació i de les activi
tats econorniques lligades a l'agricultura, la indústria i el corriere. També les
característiques de les formes de vida en els diferents medis. La llengua i la rei
vindicació del mapa lingüístic catala són per a Blasi materies de la geografiao
A l'apartat de Qüestions demana als infants sobre el carácter i les produccions,
les notes remarcables, les capitals, les poblacions o les comunicacions de forma
molt repetida.

Pere Blasi es va servir de la Geografia per introduir a l'escola les noves mane
res d' ensenyar i, com apunta Josep Clara," va ser un dels mestres d' escola que
va contribuir a millorar i renovar metodes d' ensenyament de la geografia. La
geografia li va anar bé per introduir els principis i metodes de l'escola activa.

7 Clara i Resplandis, josep, 1982: Evocació i semblanca de Pere Blasi, Casal del Montgrí. Torroella de
, Montgrí, pp. 21-26

8 Clara i Resplandis, josep, 1982, Op. cit.
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1,com escriu Joan Vila i Valentí, «Lensenyament de la Geografia arriba a con
vertir-se, a finals de la passada centúria i principis de l'actual, en alguns centres
pedagogics selectes, que representaran l'avancada de la «nova» pedagogia en un
mitja didactic i formatiu de gran eficacia. Adequadament ensenyada i realitza
da, representa un notable estímul i mitja educatiu que acosta cap a la natura
(medi ambient, paisatge natural) i cap a la realitat tota (medi social, paisatge
huma), desenvolupa nombroses facultats de l'infant (orientació, sentit de l'espai;
observació comprensió, relació) i fa possible ben diverses expressions, molt espe
cialment les grafiques (itineraris, planols, mapes), pero també les orals i escrites
(riquesa de vocabulari i relació d'aquest amb realitats concretes, sobretot)»,"

Josep Iglésies, en un article sobre Pere Blasi, escriu que el moviment pedago
gic renovador que es donava a Barcelona entorn dels Quaderns d'Estudi i el
Butlletí deMestres, i en els Grups Escolars de l'Ajuntament i els Estudis Normals
de la Mancomunitat, a les terres gironines Miquel Santaló a Girona i Pere Blasi
a Torroella «oíericn llur personal exemple d'inquietud docent a sumar al del
conjunt catala».'"

La Geografia li anava bé perqué el que s'explica es pot comprendre, les coses es
poden dibuixar, esquematitzar, i fins i tot permet anar a veure allo que s'explica.
Les explicacions es podien ajudar de mapes, excursions, visites, esquemes, grafics
i fotografies que eren de gran ajuda per introduir les idees de la nova pedagogia
activa.

La geografia també li permetia relacionar temes i així fer cultura general i
incitar l'interes per coneixer i entendre les coses. Així, en la geografia per a
infants del mestre Blasi, es troben relacionats temes d'art, d'historia, de l'acti
vitat económica, entre altres. Per exemple, quan parla de Ripoll els explica on
és, de que viuen, com és el medi físic, pero també que té historia i arto

Parlant de la conca del Fluviá aprofita per donar unes nocions de geologia
explicant que la comarca de la Muntanya -com ell anomenava la zona d'Olot,
Sant Esteve de Bas, Castellfollit, Beguda i Tortella- té un sector volcánic on
resten vestigis de volcans apagats. També hem vist que la nota remarcable del
lloc en rnolts casos fa referencia a un episodi historie,

Simplificava les coses per fer-Ies facils de recordar. N'és un exemple quan
per aconseguir que els seus alumnes es fessin una idea del perímetre de
Catalunya va presentar-los un mapa de Catalunya al qual havia sobreposat un
triangle; va aconseguir així que el perfil complicat de Catalunya resultés sim
ple i facil de recordar. En l'apartat de «Qüestionari» el mestre demana als alum
nes sobre la forma de Catalunya.

Feia les coses simples, i a poc a poc les anava omplint de contingut. Blasi
donava molta importancia als mapes i als grafics. La geografia elemental n'és
una bona mostra; elllibre té moltes il-lustracions, fotografies, esquemes, qua
dres, i molts mapes. 1 no només en elllibre l'autor donava importancia a les

9 Vila i Valentí,]., 1981: «El camí de Pau Vila cap a la Geografia» a Revistade Geografia, vol. X~ núm.
1-2, gener-desembre, Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, p. 8

10 Iglésies, josep, 1961: Serra d'Or, any lII, núm. 9, pp. 9-10.

27



il-lustracions, sabem pels alumnes entrevistats que en feia una practica habi
tual i que els demanava sempre que acompanyessin els seus treballs amb algun
tipus d'il-lustració, Blasi ja adverteix a les primeres pagines de la Geografia ele
mentalde Catalunya de la importancia que per a ell tenen aquests elements gra
fics per tal de fer entenedores les Ílicons de geografia.

Sabem per Joan Fusté que Blasi sempre feia referencia als mapes i que n'hi
havia de distriburts per 1'aula. També a través de les entrevistes hem conegut
que el mestre aprofitava que al pati del Claustre de l'antic convent dels Caputxins,
on s'ubicava l'escola, faltaven moltes rajoles per fer que els nois hi aixequessin
mapes. Els feia dibuixar mapes a escala al terra del pati, sobre una superfície de
4 m per 4 m. El senyor Fusté tenia aleshores uns 15 anys i recorda perfectament
com aixecaven les muntanyes i resseguien els principals rius i assenyalaven les
principals poblacions que aquests trobaven alllarg del seu curso El senyor Verd
també recorda aquelles maquetes aixecades amb el fang del pati de l'escola, i
també una capsa gran de cartró tota plena de mapes amb els quals els alumnes
passaven moltes estones. El senyor Verd recorda també les parets de la classe ple
nes d' aquells mapes, que tenien roba encolada per la banda de darrera. Verd
pensa que l'escola estava tan ben assortida de cartografia per l'amistat que unia
el mestre amb el subministrador, el senyor Dalmau Carles de Girona.

Els alumnes consultats recorden que mai feia llicons perqué fossin apreses
de cor i de memoria. Tenia molt interés que els seus alumnes entenguessin les
coses, que comprenguessin el que llegien. Deia als nois, segons els entrevistats,
que la cultura era molt útil, que els serviria per anar pel món i per aconseguir
allo que volien. Blasi és sempre explicatiu. Així explica que el clima és suau per
l'acció temperadora del mar, i que a Xerta hi ha una antiga comporta, l'assut
que va ser construida pels mahometans durant llur dominació per tal de sal
var un notable desnivell i facilitar el pas de les embarcacions.

Després, a l'apartat de qüestions demana a que és deguda la fertilitat actual
ele 1~ nl~n~ ele l'F,hre. T,e~ Cli1e~ti()n.~ rme nl~ntei~ sovi nr .~ón elel r i m rs «c1io-lle.~--- --- r------- --- ------ --- -,---------- -,--- r-------,-- --.---- ---- ---- --r--- ---n----
el que sapigues, aixo perqué, que en -saps de, mai del tipus enumera, digues
totes les, ni recita de cor i de memoria... així va aconseguir transmetre la idea
que les coses són comprensibles i fomentar les ganes d' entendre-les

Recorden els entrevistats que quan els feia preguntes els deia que diguessin
el que sapiguessin, que era molt millor entendre una mica que saber de memo
ria tota la llicó. Deia als alumnes que hi havia un tipus d'informació que no
calia memoritzar, només saber on es podia anar a consultar.

Blasi era un gran empirista, la geografia li permetia anar a trepitjar allo que
explicava. A l'article que va publicar «Historia de la geografia o del paisatge
del Montgrí» a la Revista de Festa Majores llegeix un cop més que és un home
d'anar sobre el terreny quan escriu: «Para ello subamos a la cumbre del
Montgrí; embarguémonos en la admiración del paisaje, analicemos y medi
temos».!!

11 Blasi i Maranges, Pere, 1927: «El paisaje de Torroella», Llibrede Festa Major, 6 pagines.
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