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A la vista de les diferencies que mostren els dos diagrames que acompanyen aquest text
no cree que ningú conclogui sobre una profunda transformació del relleu tangible de Cata
lunya entre les dates de publicació d'ambdós. El que sí s'ha vist profundament modificat
en aquest període és la subjectivitat que els autors han aplicat a les respectives generalitza
cions cartográfiques. És així, ja que més que l'intent de duplicació del relleu en el gráfic,
els autors han assajat la seva interpretació. Si en el diagrama més antic es destacaven les
unitats orografiques sobresortints, com el Montsec, el Montserrat o I'Empordá, en el més
recent s'ha procurat l'arranjament d'aquella topografia «laberíntica» en un conjunt contras
tat de serralades i depressions.
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a) in BLASI, Pere: Geografia elemental de Catalunya, Barcelona: Publicacions de l'Editorial Peda
gogica «Associació Protectora de l'Ensenyanca Catalana» 1922. He consultat la 3a edició de 1935.
El diagrama es troba entre les pagines 16 i 17 d'aquesta edició. Aquesta obra havia guanyat el
Premi ofert pel Dr. Antoni de'p. Aleu de la Comissió Delegada de Buenos Aires, l'any 1916. EIs
mapes i grafiques foren executats per Faustí Marí, Pérez Mayol i Josep Monsó.
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Aquest és el mapa.del teu país: Catalunya
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b) in BATLLORI, Roser; BENEJAM, Pilar; CASAS, Montserrat et al: Ciencies Socials 5, Cicle
Mitja d'EGB, Barcelona: Editorial Casals, 1982. El diagrama es troba a la pagina 3. Cartografía
de Pau Alegre.

Aquesta darrera interpretació solament ha estat possible gracies a 1'aportació cabdal del
Dr. Lluís Solé Sabarís en l'estructuració inter-subjectiva del rel1eu de Catalunya. Malgrat
que a la Fesomia Geografica de Catalunya de 1937, Pau Vila havia difós una versió prime
renca de la interpretació de Solé, la causa de la gran difusió i acceptació general del seu
model possiblement sigui deguda a la senzillesa i claredat del mapa titulat «Les grans uni
tats de relleu de Catalunya» a la Geografia de Catalunya (1958 i ss, pg 29) fIue ell mateix
dirigí. ¿Existeix alguna alternativa a la interpretació del relleu de Catalunya elaborada pel
Dr. Solé? Em sembla que no. És per aixo que en el seu transit l'he recordat pel que tots
el tindrem sempre com un classic.
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