
Cursos patrocinats per la CIRIT

Jacques Lévy a Barcelona

Dins el Curs «La Geografia catalana i els corrents actuals de la Geografia» (1986-1987
de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA) i en un dels Cursos especialitzats que
patrocina la Comissió Interdepartamental de Recerca i nnovació Tecnològica de la Gene
ralitat de Catalunya, el mes de novembre va estar d Barcelona el professor Jacques Lévy
del CNRS (Paris X) i de la revista «Espaces-Temps».

La Junta de Govern de la SOCIETAT, en invitar Jacques Lévy, havia tingut en compte
unes circumstàncies notables. En primer lloc, el paper que ha jugat Lévy en el moviment
de renovació del pensament geogràfic actual, tant amb els seus treballs teòrics com amb
la seva activitat docent i l' elaboració de treballs concrets. Altrament, la reflexió de Lévy
no s'ha limitar a l'anàlisi de les qüestions teòriques, sinó que s'ha estès al camp de la
docència on ha aprofundit en l'enriquiment doctrinal de ]' ~:lsenyament de la geografia.

Són incomptables els interrogants que Lévy obre en tots els seus treballs. Preguntes
referents als mètodes, als problemes teòrics, al paper de la geografia i al lloc que ha d'ocupar
el geògraf en la societat quan es tracta de proposar les solucions dels problemes concrets
que hi ha plantejats. '-

Tot això feia interessant la vinguda de Jacques Lévy a la SOCIETAT CATALANA
DE GEOGRAFIA des del començament d'aquest Curs. Però hi hagué una altra circums
tància que es va tenir en compte i fou el ressò que la seva obra ja tenia entre els conrea
dors de la geografia a Catalunya, tant pel coneixement directe de la seya 'producció escrita
com per la lectura assídua de la revista «Espaces-Temps» de la qual Levy és un dels fun
dadors i un dels redactors i col·laboradors habituals.

Aquesta revista, en la qual hom també pot trobar articles de Roger Brunet, de Ch. Gra
teloup, de Milton Santos, de Ph. Steiner. .. i treballs referits a Reclus , a Burgel , a Claval ,
a Beaujeu-Garnier o números monogràfics dedicats a la regió o al marxisme o a la his-
tòria i la literatura , representa una de les principals fonts de reflexió crítica en el camp
de les ciències socials actuals,
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Per això , tant les converses i les reunions que s'han mantingut durant els dies de l 'esta
da de Lévy a Catalunya, com els col·loquis que sostingué en les universitats catalanes ,
com la conferència que pronuncià el dimecres dia 26 de novembre al vespre a la Sala
Prat de la Riba a l 'Institut d 'Estudis Catalans , foren seguits amb interès per un nombre
considerable d 'especialistes i d'afeccionats als problemes vius de la geografia. Els debats
que es mantingueren en tots aquests actes també demostraren l 'interès que s'havia mani
festat i com n'és , de viva , la discussió oberta al si de la SOCIETAT.

Finalment, la visita que s'efectuà amb Jacques Lévy per les regions de Girona, Montgrí
i B-aixTer permeté - a més de mostrar al professor francès alguns aspectes de la realitat
catalana- continuar unes converses interessants sobre qüestions relacionades amb l' or
ganització de l 'espai , sobre l 'ensenyament de la geografia i sobre l'organització universi
tària. I tot comprès en una lliçó d'humanitat i de bonhomia que per a molts no serà oblidada.

Jacques Lévy amb un grup d 'e studiants al castell de Santa Caterina, al Montgrí.
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