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Josep M. Puchades fou un membre forca rellevant de la Societat Catalana de Geografia
en els difícils anys de la represa cultural, quan la Societat, després d'un llarg període de
vida catacumbal, comencava a recuperar la projecció pública que li pertocava; actualment,
Josep M. Puchades és, per dissort, un dels nostres socis més oblidats, a causa, potser,
d'una mort prematura, esdevinguda sobtadament el 1982, del fet de no formar part mai
de la junta de Govern de la Societat i de la manca d'algun treball que fes la seva semblanca
científica o inventariés, si més no, les conferencies que pronuncia, els seus articles disper
sos en diverses publicacions i els mapes que traca, en bona part exhaurits.

Josep M. Puchades nasqué a Granollers el 1913, ciutat on realiza els seus estudis prima
ris i on es desvetllá el seu interés per la geografia. Aquesta afecció el mena a col-laborar
amb Pau Vila, del qual esdevingué un amic personal, en els treballs de la Ponencia per
a la Divisió Territorial de Catalunya. Després de la Guerra Civil, es llicencia com a engi
nyer industrial per la Universitat de Barcelona, on es doctora el 1965. Josep M. Puchades
comencá, en acabar els estudis universitaris, una gran diversitat d'activitats professionals,
l'exit economic de les quals li permeté, posteriorment, de poder exercir el mecenatge en
el camp editorial i a la Societat Catalana de Geografía.

Com a enginyer, combina la docencia a la Universitat Politécnica de Barcelona amb la
gestió en l'ámbit del planejament territorial. En aquest darrer camp, cal destacar la seva
participació, sota la direcció de l'arquitecte Manuel Baldrich i Tibau, en la Comisión Pro
vincial de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda de Barcelona, que redacta, el 1959,el Plan
de Ordenación de la Provincia de Barcelona, on es proposa una estructura comarcal que
reproduía les demarcacions del 1936; i, també, la seva participació en l'Equip Director
de la Comissió Técnica de Revisió del Pla Comarcal, que, el 1966, enllestí el Pla Director
de l'Área Metropolitana de Barcelona.

Com a cartograf i editor, Josep M. Puchades dona un gran impuls a les editorial s Alpina
i Montblanc, de la darrera de les quals era, a més, l'amo: aixeca o publica mapes, edita
guies i llibres de caire geográfic o excursionista. No obstant aixo, el que més reconeixe
ment com a cartograf li proporciona fou la direcció del Servei Cartografíe de la Diputació
de Barcelona, carrec que exercí des del 1958 fins a la seva jubilació el 1978. Sota la direc
ció de Josep M. Puchades, el 1974, s'edita el Mapa de Catalunya a escala 1:200.000, con
cebut com l'actualització del que, el 1936, féu la Generalitat de Catalunya; fins el 1982,
aquest mapa de Catalunya fou l'únic amb carácter oficial. Val a dir, fínalment, que Josep
M. Puchades, com a director del Servei Cartografic de la Diputació de Barcelona, arriba
a crear escola, alguns dels deixebles de la qual són avui a l'Institut Cartografíe de
Catalunya.

179



Amb el retorn de l'exili de Pau Vila el 1961, Josep M. Puchades, que hi mantenia una
ferma amistat, esdevingué un membre molt actiu de la Societat Catalana de Geografia;
hi pronuncia diverses conferencies,' moltes d'elles relacionades amb la cartografia, i di
rigí, durant forca temps, visites de socis al Servei Cartografíe de la Diputació de Barcelo
na. Tanmateix, el que féu Josep M. Puchades més creditor de reconeixement per part de
la Societat Catalana de Geografia, fou la fundació, direcció i manteniment de la «Revista
Catalana de Geografia», organ d'expressió de la Societat que, com a tal, cal considerar
el precedent immediat de «Treballs de la S.C de. Geografia»,

Lluis Solé i Sabarís mai no es cansava de repetir una frase punyent: «una Societat que
no publica és una Societat morra». Aixono obstant, les dificultats polítiques i economiques de
rivades d'una actuació clandestina i la propia manca de recursos de la Societat havien impe
dit, durant massa anys, de poder fer una publicació periódica. Josep M. Puchades, conscient
de la important mancanca que significava que els geografs no comptessin amb cap revista
especialitzada escrita en catala, volgué dotar la Societat Catalana de Geografia d'un organ
d'expressió, on els universitaris, professors i estudiants, els professionals de l'administra
ció o els afeccionats, autodidactes i excursionistes, poguessin publicar els seus treballs i
trobar alhora la més diversa informació de caire geografic, Per aixo, Josep M. Puchades
esdevingué editor i mecenes de la «Revista Catalana de Geografia-r publicació de pe
riodicitat trimestral, que arriba als divuit números, en vuit volums, fins que desaparegué
el 1982, any en que la seva mort deixa la Societat temporalment orfena de publicacions.

A la «Revista Catalana de Geografia», hi ha part de la producció escrita de Josep M.
Puchades com a geograf, Cal destacar-hi la «Ibponimia del planejament Territorial de
Catalunyaé i el «Resum dels materials necessaris per a l'estudi de la monografia geo
grafica d'un municipi de Catalunya»," Així mateix, hi publica nombroses ressenyes so
bre llibres de geografia, hi féu un inventari de la bibliografia geográfica deIs Paísos Catalans
de l'any lCJ77 5 i hi destria els articles referits al món físic i huma de Catalunya, País Va
lencia i Illes Balears i Pitiüses, apareguts durant els anys 1980 i 19816 en diverses revis
tes geografiques d'arreu de l'estat espanyol.

El primer Congrés Catala de Geografia és una immillorable i indefugible ocasió per
recordar Josep M. Puchades i divulgar la seva activitat a la Societat Catalana de Geografia
i la seva preocupació per la geografia, disciplina en que no estava titulat, pero en la qual
destaca en virtut de la seva preparació científica com enginyer i cartograf i de la seva cons
tant inquietud autodidacta. És amb aquesta intenció que es reedita, en aquest número es
pecial de «Treballs de la Societat Catalana de Geografia», «Contribuciá a la divisiá ter
ritorial de Catalunya: les rodalies», article que Josep M. Puchades publica al setmanari
«Iorellá»,' En aquest article, que és fruit de les preocupacions territorials de l'autor i de
la seva vinculació a la vila de Torelló, a la qual havia dedicat ja algun altre article 8 i al
menys una conferencia," Josep M. Puchades proposa el reconeixement de la rodalia com
a entitat intermitja entre el municipi i la comarca, per assolir el major grau d'eficacia ad
ministrativa i técnica. En aquest sentit, Josep M. Puchades, coneixedor del paper agluti
nant i organitzador de diverses poblacions de la comarca d'Osona, arriba a delimitar-ne
unes arees, que anomena rodalies, a les quals recomana de donar un reconeixement més
ampli que el de les mancomunitats de municipis. Val a dir que aquestes demarcacions són
forca coincidents amb les municipalies delimitades, posteriorment, per Lluís Casassas i
Joaquin Clusa en el seu treball sobre l'organització territorial de Catalunya."
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