
EIs actes deis cursos especialitzats celebrats
el curs 1987-1988 patrocinats per la CIRIT

Si el metode comparatiu ha estat definit manta vegada com el metode més genumament
geográfic, aquest curs 1987-1988, dedicat al'analisi comparativa de l' organització de l' espai
urba havia d'incloure, a més de treballs referits a la ciutat de Barcelona, aportacions d'al
tres ciutats amb problemes i plantejaments similars als de Barcelona, per poder veure fins
on hom pot generalitzar els diagnostics i fins on les solucions proposades en una ciutat
són aplicables a una altra. Per aixo, es va creure convenient l'estudi de dues aglomera
cions urbanes que no només pel relatiu veínatge, sinó principalment per la seva estructura
interna, composició sectorial, ritmes de creixement i entorn cultural podien fer pensar
que el seu coneixement podia ajudar a la comprensió dels fenomens actuals de Barcelona.
Madrid i París, dones, foren les ciutats analitzades per diversos professors geografs d'amb
dues localitats.

És notable comprovar que molts dels problemes exposats són els que es constaten a
Barcelona, i com que les solucions assajades no han estat sempre iguals ni coetanees, i
com que l'entorn huma de cada ciutat no és logicament igual al de les altres, i com que
les circumstancies historiques no són les mateixes, els problemes generats per l'aplicació
de cada solució han provocat nous problemes encreuats que compliquen la visió i entre
banquen el raciocinio

No és exagerat, dones, en pensar el que s'acaba de dir, d'afirmar que les visites dels
professors dels Cursos especialitzats ha .estat una experiencia apassionant que -i ací sí
que no s'intenta cap tipus de comparació- ha superat en molt el que s'esperava.

Jeanne Fagnani (27, 28 i 29 de gener), del CNRS i Paul Claval (12 i 13 de febrer),
de la Universitat París-Sorbona, exposaren les seves op~~pn~.sobreI'aglomeració i I'area
de París, cadascun des dels seus plantejaments particulars ila seva manera propia d'en
tendre la geografia.

Ja és sabut que les dones entraren massivament al mercat dels llocs de treball a finals
de la década dels seixanta deixant la seva dedicació fins aleshores exclusiva a les tasques
de la llar. Ja és sabut -i la geografia feminista ho ha posat ben de relleu- que les rela
cions socials d'acord amb el sexe provenen i depenen de la construcció social en l'espai
i en el temps. Fagnani insistí en el cas de les mares actives de la regió de París que s'han
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de desplacar per motiu del seu treball i que han d'intentar posar d'acord la seva vida pro
fessional amb llur vida familiar. Si el problema és greu per les mares de l'aglomeració
de París -tal com passa en totes les ciutats grans d'organització social similar- s'agreu
java considerablement quan es traspassen els límits espacials de la ciutat i es vol abarcar
I'ambit de la conurbació. Les consideracions de Fagnani i les dades que aporta permete
ren fer-se carrec de l'amplitud i de les conseqüencies del problema i de les solucions pos
sibles.

La professora Fagnani pronuncia la seva Hi9Ó (Trajets domicile-travail et modes de vie
des méres actives en France: le cas de L'agglomération parisiennei el divendres, dia 29
de gener a la Sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. El dimecres, dia 27,
havia dirigit, dins el Curs especialitzat, organitzat per la Societat Catalana de Geografia,
un col·loqui-seminari a la Facultat de Ciencies Polítiques de la Universitat Autónoma de
Barcelona. El tema debatut fou Le refus du troisieme enfant: contrainte, arbitrage et com
promis.

Amb Jeanne Fagnani, alguns professors de geografia i socis de la Societat Catalana de
Geografia visitaren l'aglomeració de Manresa, on s'analitzaren els seus aspectes humans,
s' estudia el massís de Montserrat que es va recórrer en part, i es van visitar les comarques
del Camp de Tarragona. .

El professor Paul Claval, alcim de Cabrera, continua un debat interessant. Fotografia presa el 13 defebrerdel1988
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El dia 12 de marc, a l'Empordá, els professors Gómez Mendoza, Brandis i Mas escolten les explicacions de
Mónica Martinoy sobre els treballs que efectuen a aquella zona.

Les grands problémés de 1'agglomération parisienne, circulation, immigration, insécu
rité et les tentatives pour les resoudre fou el títol de la conferencia que Paul Claval pro
nuncia el dia 12 de febrer a la Sala Prat de la Riba. Hom coneix a bastament la dedicació
de Claval pels problemes de la geografia urbana. Han transcorregut vint-i-cincanys des
de la Géographie générale des marchés apareguda a les Belles Lettres de París el 1963,
durant els que Claval no ha deixat de meditar sobre la ciutat. Algunes obres en poden
ésser exemple: la Théorie des villes, apareguda el 1968 al volum 8 de la «Revue de Géo
graphie de I'Est», Le systéme urbain et les réseaux d'information (Montréal1973), el trae
tament de les qüesions de la centralitat a Éléments de géographie économique (París 1976),
Espace et pouvoir (París 1978), La logique des villes (París 1981), Les jardins et la ville
(Barcelona 1986), etc.

En molts d' aquests treballs, l' accent és posat a una visió histórica conseqüent amb la
seva concepció que considera la ciutat com un procés en continua evolució. Per aixo va
ésser interessant sentir la meditació de Claval sobre uns fets de total actualitat amb una
projecció vers el futur, ocorreguts al moment en que a les ciutats es produeix un augment

. de les funcions internacionals que exigiran, a ben segur, una reestructuració profunda de
l'espai urba.

L'endemá, la discussió continua durant la sortida efectuada a la ciutat de Vic, a la zona
d'encaixament del Ter i a les terres del Cabreres, amb l'ascensió al Santuari de Cabrera.
Fou un dia dens on, en un clima d'amistat i de distensió es van poder debatre, també,
un gran nombre de qüestions relatives al complicat món de la geografia.
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El tercer curs especialitzat d'aquest any porta a la tribuna de la Societat Catalana de
Geografía els professors Josefina Gómez Mendoza i Rafael Mas Hernández, de la Uni
versitat Autónoma de Madrid, i a la professora Dolores Brandis, de la Universidad Com
plutense. Les seves intervencions foren una analisi del creixement de l'aglomeració
madrilenya. Primer, a la Facultat de Geografia i Historia (Área d'Análisi Regional), par
laren de la política municipal i de la dinámica urbana recents a Madrid, amb una constant
referencia a les grans operacions de remodelatge, a la distribució d'equipaments, a la creació
de nous barris, etc. que s'han dut a terme durant els darrers vint anys. Fou una sessió
viva i dinámica, il-lustrada amb grafics i diapositives que portaren a un coneixement més
complert de la situació madrilenya.

L'endema, el divendres dia 11 de marc, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, la reu
nió versa sobre l'evolució recent de l'aglomeració de Madrid. Fou com una síntesi, o
una generalització, o una continuació del que s'havia tractat la vigília. Tot el que deien
-d'on sortia un Madrid ple de problemes, de projectes i de realitzacions- permeté l'ini
ci d'un dialeg i unes matisacions i ajuda a establir unes comparacions molt il·lustratives.

El dissabte, dia 12 de marc, amb un grup reduít de socis de la Societat Catalana de
Geografia, els professors de Madrid efectuaren una visió a I'area Roses-boques del Flu
via que permeté I'análisi d'una qüestió que, en aquests moments, és l'objecte d'estudi
als seus departaments: les transformacions experimentades per la naturalesa degut a l'ac
ció humana, al golf de Roses durant els darrers cent anys. Es compta amb la valuosa col-la
boració de Mónica Martinoy, de Torroella de Montgrí, membre de la Societat Catalana
de Geografia, que treballa amb els grups encarregats de la defensa i conservació d'aque
lla zona.

En resum, es pot afirmar que els tres cursos especialitzats que s'han dut a terme han
respost al que d'ells s'esperava. Tots han permes, també, assegurar la continuñat del día
leg i la preparació de noves trobades.
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