
Portie

L'assistencia, aquest trimestre, a algunes reunions de geografs o, millor dit, a reunions
on s'han tractat qüestions d'interes geográfic, ha reactívat, de nou, ladisputaci6, sempre
oberta, del paper del geograf en el m6n d'avui.

Primer, fou a Barcelona aprimers d'octubre, durant la 1 Trobada de professors de Geo
grafia d'Escoles Universitáries de Magisteri, on intervingueren, també, alguns socis de
la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA: Arqué, Benejam, Calaf, Casassas, Gar
cia Lanceta, G6mez Ortiz, Jaume Mateu, MD. Olivé...

Després, fou a Olot el dia 23 de novembre, a la Jornada convocada per la Direcci6
General d'Administraci6 Local de la Generalitat per tractar de les Demarcacions territo
rials municipals en la que, enmig de polítics, economistes, enginyers i urbanistes, partici
pa un petit grup de geografs i socis de la SOCIETAT, com P. Alegre, Casassas, Estalella,
Lluch, Llevadot, Mendizábal, Rueda, etc.

Més tard, a Múrcia, es reuní de116 al 20 de desembre el Congrés de l'Asociación de
Geógrafos Españoles, amb I'assistencia de geografs de tot l'estat espanyol, entre els que
s'hi comptaven alguns professors socis de la SOCffiTAT CATALANA DE GEOGRA
FIA, com.Albentosa, Bolos, Carreras Verdaguer, Casassas, Clavero, G6mez Ortiz, Jar
dí, Majoral, Marín, Martín, Oliveras, Panareda, Pedro Plans, Rabella, Sabí, Sabiron,
Sala, Vilagrasa...

Finalment, a Girona, els dies 20 i 21 de desembre es reuniren les Jornades de Debat
sobre les carreteres i l'ordenaci6 del Territori, organitzades per la Societat Catalana d'Or
denaci6 del Territori i els Col·legis Oficials d'Arquitectes, d'Enginyers de Camins id'Apa
relladors i Arquitectes Tecnics. Entre els assitents s'hi comptaven els socis Dolors Batallé
i Lluís Casassas, qui hi presenta una Ponencia.

¿Per que s'ha dit, al comencament, que després d'aquests actes s'ha reactivat de nou
la vella querella del paper que ha de jugar el geograf en la societat actual? Aquesta, certa
ment, és una vella qüesti6 plantejada en el camp de la geografia i a la qual s'ha intentat
donar resposta des d'optiques diferents. Sembla, ara, després de les converses tingudes
aquestes darreres setmanes, que tomen a ésser considerades algunes idees que convindria
retenir.
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Cada dia, es veu més cIar que la geografia, com qualsevol altra branca del saber huma,
mai no pot mantenir-se políticament neutra i menys, encara, en els moments actuals en
que els problemes es plantegen amb la máxima claredat i cruesa. ¿Com pot mantenir-se
neutre el geograf, com pot, el geograf, deixar d'emetre judicis de valor en uns moments
en que tots els conflictes socials plantejats demanen una solució rápida i immediata, quan
les condicions de vida urbana -que es vol posar de model de vida comfortable i
progressiva- són tan dures i, al costat deIs exits exalcats coexisteixen situacions de veri
table miseria id'indigencia que hom ja no sap si són bosses de pobresa o una forma gene
ralitzada de discriminació i rebuig, com passa, per exemple, als barris de Santa Caterina
i a la Trinitat, o a la Pólvora, a la Mina, al Xup, a Sábat, a la CuIla, als Mangraners
i a un massa Ilarg i dolorós etcétera?

Algunes vegades, els geografs, han arribat a descriure aquestes situacions i, quan ho
han fet, sovint n'han resultat análisis cIares, encertades i detallades. Pero, menys vega
des, potser perqué no s'ha volgut confessar que el progrés no és sinonim d'acumulació
de riqueses i que de l'acumulació no n'ha derivat, sempre, la justícia, els geografs no
han cercat les causes fonamentals d'aquests conflictes, causes que, potser, rauen en la
mateixa essencia de la societat descrita i, per aixo, malgrat que el diagnostic hagi estat
adequat, en el treball geográfic ha mancat, tantes vegades, la presentació -utopica, si
es vol- d'una proposta de solució. Descriure, només, és mantenir l'estat actual de les
coses i, en certa manera, és dimitir de les obligacions que imposa l'imperatiu de l'inter
vencionisme geografic,

L'intel·lectual-i qui dubta que l'especulació geográfica és una activitat d'intel·lectuals!
té una responsabilitat concreta, davant la societat. Per aixo, quan abans s'ha parlat d'uto
pies, es feia referencia a un deIs aspectes fonamentals d'aquesta responsabilitat: la de ser
creadors d'ideologies, malgrat que aquestes no puguin ésser, immediatament verificades.
la des del temps de Lucien Febvre, s'haviaafirmat que «entre l'home i el seu medi natu
ral, sempre s'hi introdueixen les idees» i que, tal com, el 1977, va afirmar Peet, si l'espai
és un producte social, només es pot entendre «esbrinant l'estructura i el funcionament
de la societat o la formació social que l'ha produít» i que, per assolir aixó, cal, ben certa
ment, l'ajuda d'una claredat ideológica,

De les converses tingudes i deIs comentaris fets en les reunions esmentades en comen
car aquest Portie, es desprenia la necessitat d'accelerar el paper crític de I'intel-lectual,
i no d'una manera capriciosa, gratuita o capciosa, sinó al contrari, perqué avui domina
la irracionalitat, perqué avui, tal com fa poc ha dit Francisco Quirós, -els estralls urbanís
tics i socials recents són producte de I'alianca eficac entre la ignorancia, el desvergonyi
ment i la cobdícia- i, perqué davant d'aquesta situació, ja no es pot esgrimir «la decadent
afirmació de la inutilitat deIs esforcos de I'intel-lectual i de lainevitabilitat de les situa
cions establertes»,

No s'haurien d'acabar aquestes línies sense fer-se resso, en el context de les idees que
s'hi exposen, d'un deIs temes més debatuts aquests darrers mesos de l'any, el de la divi
sió territorial, bon exemple de la inhibició de molts geografs davant deIs embats del deixar
se anar i del seguir la influencia deIs costums i deIs prejudicis més generalitzats.

S'oblida, moltes vegades, que el paper deIs geografs -fins i tot en el camp de I'analisi
de l'organització del territori- és contribuir d'una manera rellevant al procés de canvi
de la societat, fent que, a través de la malla territorial aparegui un nou tipus d'administra
ció en la qual, junt amb l'encert en la grandária més afinada, el cintada pugui esdevenir
el protagonista directe de la vida pública. No es pot oblidar que una organització territo
rial més Iligada a la realitat humana i social pot contribuir a esborrar les deficiencies d 'una
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societat que tothom diu que no és justa i on impera el sufriment i la pobresa. Són idees
que s'han de tenir molt clares, també en aquest camp de la divisió territorial de Catalu
nya, on s'estén amenacadora, l'ombra de la irracionalitat.

En les converses tingudes i en els comentaris fets, alguns dels assistents a les reunions
esmentades, insistiren en la necessitat del canvi d'aquesta situació, no, ben cert, només
amb l'enumeració d'objectius abstractes i formosos, sinó requerint el compromís d'efec
tuar, per assolir-ho, un profund treball d'aclariment i d'emprar, a cada moment concret,
totes les possibilitats tecniques i científiques que ho facilitin.

La geografía, fent-ho així, veuria augmentar la seva credibilitat.
Pensem que amb aquests mots d'avui, podem, tots junts, comencar el -debat ampli so

bre el futur i sobre l'actuació de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA» que
havíem anunciat el mes de juny, quan la nova Junta de Govem, juntament amb els socis,
feia balanc de la nostra vida i es formulaven proposits de caraalfutur. És una invitació
al debat que es repetí en el Portie del número 4 de «Treballs...», debat que considerem
necessari i urgent d'efectuar conjuntament amb totes aquelles persones interessades en
el desenvolupament d'aquesta branca de l'activitat científica.

L'interés demostrat pels assistents i la vivor de les converses que s'encengueren en aca
bar la conferencia que Anne Buttimer pronuncia fa pocs dies a la SOCIETAT CATALA
NA DE GEOGRAFIA fa considerar obert el debate Des d'ací ens comprometem a activar-lo
tant com es pugui i a procurar que esdevingui fecunde

LI. C. i S.
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