
Portie

El Primer Congrés Catala de Geografia ha arribat en un moment en que el debat en
el món de les idees geografiques es desenvolupa -com en molts altres aspectes del camp
intel-lectual-> sense algunes d'aquelles barreres antigues que entorpien l'expansió lliure
del pensament.

Sembla, dones, que el Congrés podria representar un acostament de direccions de treball
diverses que s'haurien volgut considerar contraposades i, fins i tot, el Congrés podria con
tribuir a un inici de col-Iaboració entre persones de procedencies diferents, d'escoles dife
rents, seguidores de doctrines diferents o que han accedit a la geografia a través de
formacions diferents.

L'enderroc dels murs aixecats fa temps amb llambordes d'incomprensió i de reticencies
pot afavorir la col-laboració necessaria per assegurar un camí més fructífer per a la recer
ca geográfica,

La compartimentació de la ciencia i la de molts dels seus conreadors en departaments
separats i massa sovint enfrontats, mai no ha estat favorable al progrés intel·lectual. El
Congrés Catala de Geografia vol esdevenir el punt d'encontre de tots els corrents i de totes
les persones.

Per tant, com que no es pot edificar el futur amb el rebuig o l'oblit de les aportacions
preterites, la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia ha volgut reeditar algun
dels treballs més antics de geografs relacionats intensament amb la Societat, que n'han
estat fundadors, presidents, delegats de l'Institut d'Estudis Catalans, col-Iaboradors im
portants, etc., treballs que al temps de la seva publicació van representar una innovació
o van aportar alguna idea que, més endavant, ha esdevingut interessant de retrobar per
la seva activitat renovada.

El que s'acaba de dir és el sentit d'aquest número 25 de «Treballs de la Societat Catalana
de Geografía» que la Societat publica en ocasió del Congrés Catala de Geografia d'enguany.
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S'ha procurat que el conjunt d'obres que s'hi inclouen representin, per la seva mateixa
heterogeneítat, la complexitat i la diversitat dels corrents que han existit a la geografia
de Catalunya i, per tant, al si de la Societat Catalana de Geografia, que en certa manera
n'és la imatge.

En aquest número 25 de «Treballs.... » s'hi troben, dones, els conreadors més significa
tius de la geografia física tradicional, de la biogeografia, de la geomorfologia, de la clima
tologia, al costat de branques diverses del que hom podria considerar com la geografia
humana de sempre, la geografia agraria, l'estudi dels moviments de la ramaderia, la de
mografia, la geografia urbana, al costat d'escrits que, sens dubte, s'emparenten més amb
la geografia histórica o l'analisi del pensament.

La diversitat d'aquest número no ha d'estranyar, perqué és reflex fidel de la varietat de
tendencies que han coexistit entre els geografs de Catalunya i que encara s'hi troben, per
que es tracta d'una col·lectivitat viva i en creixenca, sempre atent a l'aparició diversificada
de les doctrines.

Per tant, i per conservar la imatge de contingencia fecunda de la comunitat geográfica
catalana, seria interessant de continuar la publicació de treballs d'aquesta mena, tan signi
ficatius.

Per fer-ho, hi ha la intenció de seguir aquesta tasca d'edició de materials antics de geo
grafs diferents i de publicar, si es pot, altres treballs de geografs no necessariament antics,
sinó, potser, de generacions molt més recents, materials que siguin representatius d'as
saigs d'innovació teórica o metodológica o que hagin tractat assumptes concrets que ara
valgui la pena de recordar pel seu interés en les preocupacions d'avui i per l'afavoriment
de l'ampliació de les coneixences.

Així, dones, aquest recull que constitueix el número 25 de «Treballs...» és la primera
anella d'un seguit de publicacions que la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geo
grafia pensa efectuar. Sempre, és clar, que es puguin anar resolent problemes concrets,
la solució dels quals asseguri l'aparició de la revista.

Un fet ha reforcat aquesta convicció: Reunir els materials que avui s'ofereixen no ha
estat fácil. Alguns treballs només es troben en números de revistes locals de circulació
reduida a que l'accés és ple de dificultats; d'altres són originals que els autors mantingue
ren en les carpetes habituals d'escrits no publicats, carpetes que es poden trobar arrengle
rades en els prestatges d'arxius moltes vegades privats; d'altres foren publicats en revistes
potser prestigioses pero que s'editen per Instituts o per Institucions d'altres paísos o que
per llur data de publicació ja no són facils de localitzar.... Fins i tot, d'un d'ells només
en resta un exemplar que s'ha trobat quan, recentment; s'ordena l'arxiu de publicacions
de l'Institut d'EstudisCatalans!

Com es pot comprendre, el número 25 ofereix un conjunt de publicacions i materials
que no es pot permetre de perdre i que si no es publiquen ara corren el perill de veure's
reduíts molt aviat a meres cites bibliografiques.

6



A més, cal considerar que el pas dels anys potser ha pogut contribuir a l'extensió de
la desconeixenca d'alguna personalitat de les incloses en el present recull. Per tal de remeiar
ho, cadascun dels membres de la Junta de Govem de la Societat Catalana de Geografía
ha preparat un article-presentació-comentari de cadascun dels autors. Segurament, d'aquesta
manera, fent-ho sempre amb gran amplitud de pensament, es contribuirá al coneixement
del pensament geografic a Catalunya i de la seva evolució al llarg dels temps.

Potser, fent-ho així, es rescataran de l'oblit o s'evitara el perill que aquest oblit arribi
i s'ajudara a la interpretació correcta d'alguns moments de la historia de la geografía de
Catalunya, fet que, al cap i a la fi, també pot ésser considerat com un dels objectius del
Primer Congrés Catala de Geografía.

Aquest número especial, el número que fa vint-i-cinc de «Treballs de la Societat Catala
na de Geografía», sembla que pot ésser considerat, dones, com una aportació important
a les tasques i a la divulgació del Congrés que s'acaba de comencar,
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