
El vídeo de Josep Iglésies 

A l'auditori del Centre d'Estudis i de Recerques Culturals, institució que la Diputació 
de Barcelona té instal·lada al vell edifici de la Casa de Caritat del carrer Montalegre de 
Barcelona, es celebrà la projecció del vídeo on consta l'enregistrament de la conversa amb 
Josep Iglésies. 

Aquesta entrevista, que fou enregistrada el mes de març de 1986, forma part del progra
ma de recerca titulat «Els geògrafs i la geografia a Espanya» que dirigeixen els professors 
Maria Dolors Garcia i Ramon (vice-presidenta de la Societat Catalana de Geografia i cate
dràtica de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona) i Joan Nogué i Font (profes
sor de geografia a l'Estudi General de Girona). El programa s'inscriu en el projecte 
internacional Invitation to Dialogue que impulsen Anne Buttimer i Torsten Hàgerstrand 
(ambdós de la Universitat de Lund, a Suècia). 

«Jo sóc simplement un excursionista de la vella escola —començà afirmant Josep Iglésies— 
d'aquells que pretenien agabellar tots els coneixements possibles sobre la terra catalana». 

El vídeo ofereix l'itinerari interesant i emocionat d'un home que es dedicà plenament 
a l'estudi de Catalunya dins d'un solc format pels corrents possibilistes francesos: «Em 
considero deixeble de Pau Vila i seguidor dels deixebles de Vidal de la Blache», i a partir 
de l'excursionisme: «La meva afició a la geografia deriva del meu excursionisme». 

Tracta, és clar, de les Assemblees Intercomarcals d'Estudiosos, de la Societat Catalana 
de Geografia que Iglésies ajudà a fundar el mes de maig de 1935, de la qual fou secretari 
durant divuit anys, després en fou president i, fins a la mort, delegat de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 

Entre les activitats dTglésies, al vídeo es relacionen la que efectuà a la Fundació Salva
dor Vives i Casajuana, la duta a terme a la Geografia de Catalunya editada per AEDOS, 
la de la Ponència de la Divisió Territorial, etc. 
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Amb el seu fecund optimisme, Iglésies acaba l'enregistrament amb una afirmació esti
mulant: «Ara la nostra geografia està en bones mans, en les quals calia que hi estigués. 
(...) Ens hem de congratular que així sigui». 

La Comissió Organitzadora del Congrés, a la vegada que retia homenatge a l'home que 
féu tantes coses per la Societat Catalana de Geografia, va voler que la imatge i la paraula 
de Josep Iglésies fossin presents aquests dies en què s'aplegaven els geògrafs de Catalunya. 
Calia recordar Iglésies i, potser de manera principal, calia que les generacions més re
cents de geògrafs coneguessin una de les persones que més havia fet per la geografia d'aquest 
país. 

A l'acabar la projecció, en el marc tan harmoniós del Pati Manning, els assistents co
mentaven el vídeo, que havia estat suggeridor i alliçonador. 

Només cal regraciar des d'ací els professors Garcia Ramon i Nogué per la cessió del 
vídeo i a la Diputació de Barcelona i al director del CERC, professor Eduard Delgado, 
per les facilitats prestades per a la realització de la sessió. 
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