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Malgrat no s'hagi tractat personalment a Lluís Solé i Sabarís, ni s'hagi estat el seu alum
ne (com és el meu cas), la seva obra, així com la seva personalitat, no ha passat desaperce
buda. Només cal pensar en l'amplia difusió de la Geografia de Catalunya de l'editorial
Aedos'D, que es pot trobar en la majoria de les bilioteques, i que a molts ha servit per
coneixer Catalunya en epoques no massa fácils per aquesttipus d'aprenentatge. Lalectura
de les planes escrites per Solé i Sabarís sobre geografia física sorpren per la seva capacitat
de provocar la imaginació fins i tot en els no avesats -o no interessats- en la materia:
hom no pot deixar d'anar pensant en com ha anat canviant la fesonomia del que avui ano
menem Catalunya alllarg de cinc milers de milions d'anys. Unaltre dels treballs que tam
bé ha influít en la majoria dels que hem estudiat geografia a la Universitat en els darrers
anys ha estat Sobre el eoneepte de regio geográfica i la seva evolueió(2); ¿qui dels que
s'han presentat a oposicions pels instituts de batxillerat d'enca de la. seva publicació no
1'ha utilitzat? I aixo no és cap demerit, sinó una mostra de la utilitat d'aquesta petita obra
mestra; una altra mostraés la gran quantitat de reflexions que ha originat o de les quals
forma part importanttD. ,

En l'obra de Lluís Solé i Sabarís es pot anar seguint el rastre del seu concepte de regió.
Es pot comencar citant el capítol XIII, «El paisatge i les grans regions fisiográfiques»,
de la Geografia de Catalunyais), on es pot trobar de manera explícita la concepció teori
ca dominant llarg ternps en geografia: la síntesi regional, resultat de relacionar el paisatge
natural (amb els seus tres factors fonamentals: relleu, clima i vegetació) amb 1'home i les
seves actuacions damunt d'aquest paisatge. I com diu Solé i Sabarís en el treball de la Mis
cellania Pau Vi/a, la regió geográfica és la que han d'estudiar els geografsIperdoneu la
redundancia) i no la regió natural, ja que aquesta només pren en consideració els factors
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físics, ni la regió económica, ja que les variables que s'utilitzen per definir-la són «concep
tes abstractes- i «fluxos invisibles que no reflecteixen en el paisatge malgrat siguin trans
cendents en la vida de la regió»(5):La regió geográfica és «un fet degut a l'activitat huma
na, d'un fet social recolzat en el quadre físic que li serveix de suport»(6). Ara ens podríem
posar a discutir sobre si aquest treball va formar part de la famosa «guerra» entre geografs
«regionals» i -quantitatius»; és evident quina era la seva posició: ¿hi ha cap geograf quanti
tatiu en la bibliografia d'aquest treball de Solé i Sabarís? Posició tan respectable com qual
sevol altra; i sense aquest treball, molts no haurien pogut avancar en aquesta ciencia ano
menada geografia.

Pero hi ha un altre punt al qual s'ha de fer referencia: quan a Catalunya es parla o s'es
criu sobre el concepte teoric de regió, gairebé sempre és per acabar fent reflexions sobre
la divisió/organització territorial de Catalunya. 1 ara de nou estem en una etapa en la qual

.~ es parla i s'escriu sovint sobre el tema: només llegint els diaris (l'Avui, i d'altres gens sos
pitosos de catalanistes com El País) i les revistes (El Món, Arrel, ..) n'hi ha prou per adonar
se'n. 1 en aquesta etapa tothom traurá cites d'alla on sigui per defensar les propies teories.
Solé i Sabarís va escriure sobre el tema, i sera un deIs «pous» de cites. Pero cal recordar
el que va escriure: «La realitat comarcal és un fet complex al qual és difícil, si no impossi
ble, de trobar límits precisos... la pretesa necessitat d'unes unitats perfectament delimita
des éspurament i simplement unartifici que ens hem proposat, una invenció intel·lectual.
És indubtable que existeixen unes relacions entre l'home i el medi ... 1 és cert que aquests
factors físics expliquen alguns fenomens humans, els quals, localitzats sobre un sector ter
restre determinat, han estat captats per la sabiduria popularili han valgut denominacions
concretes. Ningú no pot dubtar, per tant *"l~ 'l~r_ -fl~] v,'1H?-"

la Cerdanya o de l'Urgell. Pero d';.l~·'<

pre uns límits concrets i dpr .:..-~... ~..:., ... 'fue tot
el territori resti tallat pelcane.oa, .. . 1 "'''''¿",,,,''''\.wdl~lt individualitzades hi ha
un veritable abisme en el qual s'han estimos, eís esforcos comarcalistes més ben intencio
nats-O. «Pero si volem servir al nostre país val més que ens preocupem del contingut
que del continent-Oi.

Solé i Sabarís té un tercer treball on es pot trobar aquesta temática: el que va enviar
al Congrés de Cultura Catalana'P). Ningú no pot deixar de reconeixer el merit del treball
de la Ponencia de la Generalitat republicana, pero com va dir Solé i Sabarís, «cal preguntar-se
fins a quin punt és valida aquella divisió. Car les circumstancies actuals han produít trans
formacions importants que afecten la distribució de la població, a causa de les emigra
cions, noves orientacions economiques, construcció de vies de comunicació amb la gene
ralització de l'automobil, decaíment de mercats poc importants, etc., les quals poden can
viar els factors en que recolzava aquella analisi»(10).

1 cal recordar també, com ho fa Solé i Sabarís, que la Ponencia no va fer una divisió
geográfica (entenent per «divisió geográfica» una acció humana purament científica, ob
jectiva, neutra, aséptica, si és que aixo és possible), sinó una divisió administrativa; d'aquí
que el problema de si un poble pertany a una comarca o a una altra, o si hauria de ser
d'una comarca de nova creació s'hagi de solucionar tenint en compte «les relacions econo
miques, la facilitat de comunicacions, la conveniencia d'un centre comarcal autonom de
prou importancia, etc(1J).

En la ponencia de la Seu, Solé i Sabarís va fer un parell de consideracions interessants
de retenir:
a) La divisió comarcal: la majoria de les comarques -diu- no s'han de retocar; «cal ac
ceptar les establertes per la Ponencia(12). Pero parla deis canvis haguts en la Garrotxa,
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o de la no necessitat de l'existencia del Montsia, o de la influencia del creixement de Bar
celona i la seva área metropolitana i la de Reus-Tarragona. També pot ser convenient fixar
se en el mapa que adjunta en el treball de la Miscellania Pau Vila: la capital del Baix
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, no apareix i sí l'Hospitalet; al Baix Emporda no apa
reix la Bisbal i sí Palafrugell; al Valles Occidental apareixen Sabadell i Terrassa.
b) La divisió regional: és evident que en separar comarca i regió, Solé i Sabarís proposa
una jerarquia de servéis a oferir en cada nivell administratiu; pero aquesta suposada pro
posta no l'explicita. És cIar que sabent els serveis que s'han d'oferir als ciutadans (el con
tingut) s'ha de buscar el continent més adequat. '

Potser tot el que he escrit no sigui un recordatori com manen el canons classics, Pero
cree que les reflexions que va fer Lluís Solé i Sabarís sobre la regió i la seva aplicació
en el cas de Catalunya són prou atractives -s'estigui d'acord amb elles o no~ com per
tenir-Ies de punt de referencia, no tant com per utilitzar-Ies com a dogma de fe sinó per
tractar de millorar-nos. El mateix Solé i Sabarís va fer-se autocrítiques (que es poden veu
re en la ponencia de la Seu, i en el proleg alllibre d'Arcadi Castelló i Xavier Mateu)(13);
aixo també ho hem de fer tots, i aprendre d'ell.
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