
Portie

Preparar aquests números dedicats a Josep Iglésies pot portar novament a considerar
la importancia que tingué la labor efectuada pel grup de geografs de l'«entre-dos-segles».
No es pot oblidar que durant els vint anys compresos entre 1888 i 1908 nasqueren Miquel
Santaló (1888), J. Ramon Batallé (1890), Antoni Bergós (1899), Goncal de Reparaz (1901),
Josep Iglésies (1902), Salvador Llobet (1908), Lluís Solé i Sabarís (1908) ... , el treball
dels quals, de tanta inportancia teórica i practica, fou, més endavant, coetani del que esta
ven efectuant Carreras i Candi, Puig i Cadalach, Eduard Fontsere, Pau Vila, Faura i Sans,
Pere Blasi, Antoni Rovira i Virgili, Palau i Vera, Pelegrí Casades ... No és estrany, dones,
en considerar la importancia i el valor de la tasca que tots ells efectuaren, que la geografia
de Catalunya quedés tan fortament marcada amb l'empremta de les seves concepcions.
Malgrat les diferencies que hi havia entre ells per diversitat de caracters, de formació
professional, de procedencia social o de les circumstancies historiques que envoltaren a
cadascun d'ells, sembla que es pot afirmar que representen un grup forca homogeni, ex
ponent de la geografia «normal» que recentment ha descrit G. Dematteis, el qual estava
convencut que «la realitat esta feta de tot el que és estable i invariable, previsible».

En aquest número 12 de Treballs de la Societat Catalana de Geografia -segon dels
números especials dedicats a Josep Iglésies- es transcriuen les declaracions que féu re
centment Iglésies i que confirmen a bastament el que s' acaba de dir. Després dels canvis
epistemologics, conceptuals i metodologics que han ocorregut a partir dels anys cinquan
ta, hom pot entretenir-se en la crítica dels plantejaments antics, i hom pot manifestar,
en canvi, «confianca i esperanca en la complexitat i en la varietat, en la llibertat i, fins
i tot, en el desordre», pero si de debo es vol assentar el pensament en una crítica fecunda,
el que no es pot fer és ignorar el pes fonamental de l'aportació dels geografs abans men
cionats i, sobretot, hom no pot ignorar llur lligam amb la vida.

Diu William Morris a News from Nowhere (1890) que el vell Hammond va respondre
a I'Hoste quan aquest li pregunta com assolien que la gent treballés sense cap recompensa
i que treballés amb energia: «¿Cap recompensa pel treball? La recompensa del treball és
la vida, ¿us sembla poca cosa?». 1 digué I'Hoste: «Pero no hi ha recompensa pels treballs
ben fets?», 1 respongué Hammond: «Oh, una recompensa infinita! La recompensa de la
creació, la gracia de Déu, que haurien dit en altres temps». En aquest sentit, la constancia
en el treball creador, la perseveranca en l' esforc, la recerca continuada, ellligam cada
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cop més fort amb la vida, l'aventura desinteressada foren aspectes comuns a aquells grups de
geografs i investigadors d'«entre-dos-segles» que no defalliren malgrat les dificultats i els obs
tacles que es congriaren al llarg de les seves vides.

Per aixo, junt amb Iglésies, que hi estava tan estretament lligat, s'ha d'honorar tot el
grup i el conjunt de l'obra per ell realitzada.

Repassant la llista anterior es constata que la major part dedica bona part de la seva
activitat creadora a l'analisi dels problemes que feien referencia a la divisió territorial. Les
aportacions de Pau Vila, Carreras Candi, Josep Iglésies, Pere Blasi, Miquel Santaló, Lluís
Solé, etc. a la teoria regional i comarcalista són fonamentals i cal assenyalar-ho de nou pre
cisament ara que el debat de la divisió territorial esta travessant un moment crucial, just quan
el desenvolupament de les relacions economiques i socio-culturals interregionals i interna
cionals estan creant, per un cantó, xarxes extenses que superen les cohesions antigues de
cohesió territorial, i, per l'altre, quan s'esta recuperant en, aquesta mateixa societat intercon
nexionada, el valor local.

Per aixo, l'esforc teoric no es pot aturar, reclos en motllos antics. Per aixo s'ha d'impulsar
la continuació del debat sense defallences, com feren els components del grup d'«entre-dos
segles-, i cercar les solucions que siguin més escaients a les conveniencies de 1'hora actual
caracteritzada per la tendencia a la formació i a la consolidació de sistemes urbans que salten
els límits administratius municipals.

Ara, en aquest debat de la divisió territorial caldra incloure els problemes de la desindus
trialització d'arees no reconvertides, els derivats de la recuperació dels patrimonis culturals
de les col·lectivitats menors, dels que promouran «la recerca de noves identitats formals, sim
boliques, culturals, economiques o funcionals».

Aquest és l'aspecte nou del debat, el que no es pot defugir. Quan Miquel Santaló -el
centenari del qual estem a punt de commemorar- propugna metodes nous d'analisi regional,
que incorpora a les concepcions tradicionals, ho féu com a resultat dels canvis que en el
pensament geografic havia provocat la consolidació d'una societat diferente Ara, els canvis
i les transformacions són vertiginosos i no cal sinó pensar que les estructures economiques
i socials actuals són totalment diferents a les que troba la crisi industrial dels anys setanta.
Convé, dones, una nova redefinició, convé una intensificació del debat i aportar-hi les con
seqüencies d'aquestes transformacions de l'economia i de la societat.

«En el pla teoric -ens deia Dematteis, analitzant fenomens semblants als que estan suc
ceint a Catalunya-, la fase recent de canvis urbans molt forts encara espera una interpre
tació general satisfactoria. EIs fenomens de contraurbanització i de desurbanització han
suggerit la hipótesi d'un "cicle de vida urba" de valor essencialment estadístico-descriptiu.
Hi ha estudis posteriors que intenten d'unir possibles cicles o fluctuacions urbanes amb altres
fenomens cíclics coneguts (cicle economic, cicle tecnologic de la producció). Encara man

quen models formals utilitzables, pero aquestes recerques no es poden ometre i caldra
continuar-les a fi i a efecte de trobar possibles aplicacions».

Sembla, dones, evident que quan honorem aquells que al seu moment intensificaren el
debat de la divisió territorial i hi aportaren contribucions profundes que marcaren tan decisi
vament la seva evolució ulterior, i quan honorem especialment, arran del seu traspas, la me
moria de Josep Iglésies, que dedica tan bona part de la seva vida a la recerca comarcalista,
sembla, dones, evident que demanem la participació de tots en la recerca dels nous enfo
caments i en la consolidació de les noves tendencies, «a fi i a efecte de trobar possibles apli
cacions» d'aquesta nova teoria geográfica així renovada als problemes territorials de Catal.unya.

LI. C. i S.
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