
Cursos patrocinats per la CIRIT

Paul Claval a Barcelona

Dins el Curs Lluís Solé i Sabarís (1985-1986 de la SOCIETAT CATALANA DE GEO
GRAFIA) i en un dels Cursos especialitzats que patrocina la Comissió Interdepartamental
de Recerca i Innovació Tecnológica (CIRIT) de la Generalitat de Catalunya, el mes d'abril
va estar a Barcelona el professor Paul Claval de la VER de Géographie de la Universitat
de París-Soborna.

La Junta de Govern de la SOCIETAT, en invitar Pau Claval, havia tingut en compte
la trajectoria científica d 'aquest geograf francés que es pot comptar entre els primers trae
tadistes de l' epoca actual sobre qüestions relacionades amb l' organització de l' espai, so
bre el pensament geografic, sobre el concepte de regió i sobre d' altres aspectes de la geo
grafia urbana i social.

A més, les relacions que Claval ha mantingut, des de fa temps, amb Barcelona i amb
Catalunya i les que havia mantingut amb el doctor Solé, contribuíen a fer pensar que les
seves observacions emmarcades en una perspectiva ja llarga, havien d' ésser profitoses
per al conjunt de geografs catalans.

D'altra banda, les preocupacions actual s de Claval, centrades en I'analisi de la Geogra
fía historica i, molt especialment, en el del paper que han jugat els espais verds i els jar
dins al'evolució del concepte de ciutat, podien ajudar a entendre molt aquest aspecte avui
molt debatut a 1'urbanisme de Barcelona. ·

Per aixo, tant les converses i reunions mantigudes durant els dies de l' estada de Claval
a Catalunya com la conferencia que pronuncia el divendres dia 18 al vespre a la Sala Prat
de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, foren seguides per un nombre considerable
d'estudiosos, les observacions i preguntes deIs quals donaren lloc a debats animats i plens
de suggeriments.

Després, les visites a la regió de l' Ebre i a alguns sectors del perímetre metropolitá
de Barcelona permeteren continuar les discussions sobre alguns aspectes actual s de 1'ur
banisme i del creixement de les gr~ns metrópolis.
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La visita de Paul Claval no havia estat la primera que efectuava a Barcelona invitat
per la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA. Hom recorda, encara, la conferen
cia que pronuncia al Curs del Centenari de Pau Vila, el mes de maig de 1981, sobre La
Géographie dans un monde en crise. Vistos els resultats de la visita d' enguany, hom pot
pensar que aquesta, no deura ésser la darrera.

Paul Claval durant la seva estada a Catalunya, en la seva visita a les terres de I 'Ebre.
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