
Portie

Iniciem el tom quart de Treballs de la Societat Catalana de Geografia amb un número
on es recullen -entre altres articles i notes diverses- les intervencions dels professors
hongaresos que participaren al primer col-loqui catalano-magiar sobre planejament regio
nal i urbá que, organitzat per la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, se celebra
a Barcelona entre els dies 31 de marc i 5 d'abril del 1987.

Si, per un cantó, en les tasques de la SOCIETAT s'ha valorat considerablement el con
tacte amb la realitat més propera i s'han analitzat, per tant, els aspectes més importants
del medi environant, també, des dels moments fundacionals, s'han considerat indispensa
bles els contactes amb els col-leguesd'altres indrets als quals, de manera immediata, preo
cupen altres qüestions i planteigs en certa manera semblants als nostres.

És per aixo, que s'ha volgut mantenir el diáleg constant. Hom voldria creure que, fent- ho,
s'assolira la consolidacióen el món de la geografia del nostre país, d'una manera de fer ampla
i oberta, consubstancial amb el progrés de la ciencia i amb el seu desenvolupament generós
i de conseqüencies notables en l' enriquiment conceptual i metodologic de la nostra geografia.

Sabem que per ajudar a que maduri aquesta obertura són necessáries una insistencia
tenac i una obstinació constant que ens porti, del coneixement més profund de la ciencia
propia al coneixement i aI'estudi, a l'assumpció crítica i a l'exegesi i comentari dels cor
rents del pensament aliens més diversos, sorgits d' altres realitats i plantejaments filoso
fics diferents, algunes vegades contraposats als que habitualment es coneixen.

Pero sabem que aquesta tossudesa és convenient i per aixo perseverem en el camí que
es marca la SOCIETAT en néixer.

Com es pot veure en els programes de cada curs, no es negligeix gens ni mica, ans
el contrari, l' estudi dels aspectes més conerets de la quotidianeitat i de la immediatesa.
En fullejar el Tom III de Treballs de la Societat Catalana de Geografia, suara acabat,
es pot veure el lloc important que hi ocupen els artieles referents a qüestions catalanes
i a I'analisi d'algunes de les arees de Catalunya. Són quinze treballs de caire ben divers
que tracten de geografia urbana (estudis referents a Terrassa, Lleida, Girona, Barcelona),
d'investigació comarcal (estudis sobre la Terra Alta, el Priorat, els regatges d'Urgell,
el Cabreres), de toponímia, de demografia, de geomorfologia, etc.

Pero sabem que no seria interessant quedar-se només amb el coneixement exclusiu del
que es refereix al nostre món perqué es podria córrer el perill d'eneallar-se en una auto-
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complaenca poc afavoridora del progrés del pensament. Per aixo, enfortits amb el coneixe
ment de les realitats particulars nacionals i dels corrents del saber eixits del nostre sol, sem
pre hem cregut necessari i convenient de trobar, amb els representants d' altres orientacions
culturals id'altres escoles, el llenguatge comú que permeti la discussió dels problemes i
la crítica de les obres dels altres i la més profunda, encara, de les formulacions propies.

Aquests cinc darrers cursos, la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA ha demos
trat aquesta voluntat d'obertura de que es parlava i ha afavorit els contactes amb els cer
eles culturals forans. Hi ha hagut les dues reunions internacionals especialitzades, la que
se celebra l'any 1985 amb el Grup Internacional Permanent de Treball de la Geografia
de la indústria textil i la que tinqué lloc durant la Conferencia Regional de la Unió Geo
gráfica Internacional, I' any 1986, amb la Comissió Internacional- del Canvi Comercial.
Pero, a més, la SOCIETAT ha cridat a la seva tribuna, ja sia com a conferenciants, ja
sia com a directors de cursets i de seminaris més especialitzats, tot un seguit d'altres pro
fessors entre els quals es poden citar Joaquín Bosque, Dolores Brandis, Roger Brunet,
Ann Buttimer, Attilio Celant, Paul Claval, Giuseppe Dematteis, Jeanne Fagnani, Aurora
García Ballesteros, Josefina Gómez Mendoza, Eleanor Kofman, Jacques Levy, Rafael
Mas, Emilio Murcia, Milton Santos ...

Acceptar d'organitzar la reuniócatalano-magiar el 1987 fou conseqüencia d'aquest co
rrent assenyalat. Com ho ha tornat aésser, tot recentment, I' organització de-les Jornades
sobre la regionalització i els ens intermedis que se celebraran aquest proper mes d'abril
amb un programa que es publica en aquest mateix número de Treballs de la Societat Ca
talana de Geografia.

Ratlles amunt s'ha parlat d'insistencia tenac i d'obstinació constant i, fins i tot, ha sor
git el mot detossudesa: no haestat en va que s'han emprataquestes paraules. No ens
ha espantat mai la renitencia manifesta o dissimulada -a la progressió del pensament, i
per aixo hem insistit i ens proposem d'insistir sempre que calgui. En canvi, ens ha com
plagut de veure com cada dia s'eixampla el cercle dels participants als debats i, com a
lógica i normal conseqüencia, veure com cada dia s' obren nous camins de recerca i aflo
ren noves inquietuds.

Ens agradaria pensar que el primer col-Ioqui catalano-magiar sobre planejament regio
nal i urbá haestat simplement aixo: el primer col·loqui catalano-magiar i que, per tant,
n' estigui assegurada la continuítat tant pels resultats obtinguts com per la fortalesa de les
relacionescientífiques que s'hi comencaren.

No volem -acabar aquestes pagines proemials sense comentar unes altres realitats. És
evident que l'organització dels cursos de la SOCIETAT i el manteniment de les activitats
normals de la mateixa no seria possible sense l'esforc i la contribució de tots els membres
de la nostra col·lectivitat. Pero també és evident que les nostres possibilitats segurament
no bastarien per al'organització d' aquestes reunions internacion:alsde que acabem de parlar,
i per a l'atencióobligada als col-legues forans que ens visiten, tant com per assegurar
la sortida regular de Treballs... , on podem fixar, juntamb les actes deles dites reunions,
la participació d'alguns dels soeis de la nostra entitat en forma de llurs treballs de recerca.

Per aixo, convencuts que és convenientper a tots la continuítat d'aquestes activitats
---..;..que d'altra banda, demanen amb insistencia els socis-, activitats amb les quals la SO
CIETAT no fa més que confirmar la seva trajectoria de seÍnpre, hem cercat les col-labo
racions necessaries amb les que es pugui assegurar la nostra tasca científica i , per tant,
independent.

Ens complau, dones, a aquest respecte, de poder dir que l'INSTITUT D'ESTUDIS CA
TALANS ha confirmat el manteniment de la seva fonamental participació i que, enguany,
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l'ajuda de la Comissió Interdepartamental de la Recerca i de la Innovació Tecnológica
(CIRIT) permetra assegurar la continuítat dels cursos especialitzats. Pero, a més, ens com
plau especialment poder dir que la important col·laboració de la Diputació de Barcelona
fara possible l'aparició regular de Treballs de la Societat Catalana de Geografia i la cele
bració de reunions extraordinaries com, per exemple, la propera sobre la regionalització
del territori i la qüestió dels seus ens intermedis.
Ens complau, de .dcbo, i cordialment, a tots els done m les gracies,

Ll. C. i S.
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