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Arribar al número cinquanta és una fita important per a tota revista cientí
fica i, potser, encara més en l'ambit de la Geografia, una disciplina forca jove
i amb un arrelament encara poc rellevant en la nostra societat. Una ullada a les
prestatgeries de les biblioteques universitáries ens permet comprovar que mol
tes publicacions periodiques de Geografia, han tingut una vida efímera o, si
més no, intermitente Aquesta constatació converteix en forca excepcional el
cas de Treballs de la Societat Catalana de Geografia, ja que es tracta de la revis
ta d'una societat científica, recordem-ho, i no pas d'un departament universi
tari o d'una editorial amb el que aixo significa: l'absencia d'un equip editorial
professional, permanent i remunerat és suplert amb unes elevades dosis de
voluntarisme. La xifra de cinquanta números esdevé, dones, respectable: res
pecte pel que significa de constancia i confianca en el producte i respecte pel
vertigen que suposa la trajectoria histórica implícita. A Treballsaquests dos ele
ments de respectabilitat són signes qualificadors i d'identitat des de fa setze
anys.
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Una tribuna de la SCG oberta a la Geografia catalana

Encara que pugui semblar innecessari recordar-ho, Treballs és una revista
que no es ven a les llibreries ni als quioscs; és, per tant, una publicació adreca
da als socis de la Societat Catalana de Geografia i rebuda també en diverses
institucions públiques i academiques (ajuntaments, diputacions, universitats).
Es tracta, dones, d'un públic captiu i convencut, ja d'entrada, de la bondat del
producte que, tanmateix, espera de la revista textos d'interes i de qualitat.
Malgrat que no hi ha la pressió d' assegurar unes vendes o la necessitat perempto
ria d'augmentar la quota de mercat, el nombre reduít i prou homogeni dels
lectors (essencialment geografs i llicenciats en geografia) fa que aquests elevin
el compromís sobre el que es publica, encara que potser a vegades no d'una
manera crítica i contundente Aquesta pressió (pel rigor, per la qualitat, per les
temátiques d'interes) recau directament en el Consell de Redacció, format,
essencialment, pels membres de la Junta de la SCG: I'habitual voluntarisme que
ha donat suport i empenta a tantíssimes iniciatives culturals, socials i científi
ques del nostre país també defineix la tasca editorial que permet la successiva
aparició (i més que una aparició a vegades haurá estat un miracle, ens dirá algú)
dels números de Treballs.

Tot i que el primer número apareix el desembre de 1984, Treballs neix amb
l'antecedent próxim en el temps dels divuit números de la Revista Catalana de
Geografia (publicada quadrimestralment per la SCG entre 1978 i 1982) i amb
el bagatge i rerafons dels quasi cinquanta anys d' existencia de la SCG. De fet,
el manteniment d'una publicació periódica com a canal de difusió de les acti
vitats de la SCG i com a via d' expressió de part de la Geografia catalana s'em
marca en una practica habitual en institucions similars a la SCG. Caldria esmen
tar així el Boletín delaRealSociedad Geogrdfica (publicat a Madrid des de 1876)
o Lurralde (del Instituto Geográfico Vasco, des de 1978), així com la pionera
Acta Geographica de la Societé de Géographie de París des del 1821, la molt
prestigiosa The GeographicalJournal de la Royal Geographical Society de
Londres des del 1893, i tants altres butlletins o revistes que són els portaveus
de les societats geografiques arreu del món.

En aquest sentit, dones, Treballs acompleix una doble funció: per una part
ser «butlletí informatiu» de les activitats i la vida interna de la SCG i, per l'al
tra, mantenir el paper de revista acaderríica encarregada de difondre recerques
i coneixements que caracteritzen el desenvolupament de la ciencia geográfica
a Catalunya i arreu. Pelque fa a la primera d' aquestes funcions, Treballs habi
tualment reprodueix les actes de les assemblees de socis, els estats de comptes,
les mernories anuals d' activitats, es ressenyen les conferencies, les sortides i viat
ges organitzats per la SCG i, de temps en temps, reprodueix el directori de socis.
Pel que fa al segon aspecte, Treballs naixerá amb la voluntat de ser una tribu
na oberta -en el sentit de no sectaria- de la geografia catalana, pero també
oberta a totes les expressions d'una disciplina que a principis dels anys vuitan-
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ta estava experimentant un creixement notable, lligat a l'augment del nombre
de departaments universitaris i, per tant, del nombre de llicenciats i de pro
fessionals de la geografia. D'aquesta manera, el que en podríem anomenar «cos
central» de la majoria dels números esta constiturt pels articles originals escrits
expressament per a Treballs o bé per la publicació de les conferencies -que
sovint són quelcom més que una simple transcripció- impartides a la SCG.

Aquell voluntarisme abans mencionat, juntament (i sobretot) amb les difi
cultats de financamenr, expliquen alguns dels punts febles evidenciats per la
revista, essencialment la manca d'una estructura interna fixa o constant (per
seccions), la irregularitat en la seqüencia (en principi bimensual) i en el calen
dari d'aparició (diferent nombre de números a cada volum; decalatge entre els
temps de publicació i les dates de cada número), així com la manca de censors
anonims, Potser aquest darrer element (la inexistencia d'un procediment segons
el qual cada article és avaluat per dos o tres experts que, sense coneixer el nom
de l'autor -ni viceversa-, opinen sobre l'oportunitat, conveniencia i ade
quació a la publicació dels textos arribats a la redacció del Treballs) és un tret
que, a la llarga, pot esdevenir precupant ja que, per un part, atribueix al Consell
de Redacció l'única responsabilitat pel que fa a la decisió de publicació i, dones,
a la cientificitat i rigor dels articles i, per l'altra, podria restar credibilitat a la
revista en relació a les altres revistes científico-acaderniques que sí tenen aquest
tipus de filtre objectiu. En qualsevol cas, el funcionament a través d'un siste
ma de censors requereix d'unes infraestructures i d'una organització logística
considerable que a hores d' ara és difícil implementar.

Ja des del primer número de Treballs es du a terme una practica que esde
vindria tradició: la de publicar els articles (sobretot quan es tractava de textos
procedents de conferencies) en la seva llengua original. El resultat d' aquest salu
dable habit ha estat que en els primers cinquanta números (inclos el que teniu
a les vostres mans) han aparegut 396 articles en catala, 47 en castellá, 31 en
francés, 19 en angles, 5 en italiá i 3 en portugués.

Es pot adduir que publicar el text d'una conferencia en la seva llengúa ori
ginal a partir d'un text entregat per l'autor suposa un importantestalvi econo
mic i de temps. En alguns moments de la vida de Treballs-sobretotal comenca
ment- totes dues coses eren prou necessaries i d'aquesta manera es van poder
publicar amb una certa rapidesa aportacions d' autors estrangers; pero més enllá
d'aquestes consideracions d' ordre material--que són innegables- el que vol
dríem assenyalar aquí és el valor simbolic d'aquesta practica: una revista d'una
societat científica catalana, que neix amb la voluntat de servir a la Geografia
catalana, pero que manifesta des dels seus inicis (des del primer número) la seva
voluntat d' estar oberta a la geografia d' altres ámbits territorials i que s'expres
sa en altres llengües. Aquesta «norrnalització del multilingüisme» ens sembla
una practica exemplar i molt més enriquidora que l'ús reduccionista del mono-:
lingüisme, catala o angles, tant se val. Exe~plar també en la mida que s'ha evi
tat donar la impressió d'una comunitat científica que viu en circuit tancat, quel
com que un país petit com Catalunya no es pot permetre.
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Els treba11adors de Treballs

Darrera una publicació periódica hi ha sempre unes persones que amb el seu
treball pacient i constant -el seu entossudiment podríem dir- fan possible
la seva existencia i la seva supervivencia, perqué d' aixo es tracta en molts casos,
tenint en compte les moltes dificultats que cal superar, entre les quals les d'or
dre econornic no són les menys importants.

Una de les frases que més sovint repetia el doctor Lluís Solé Sabarís quan va
ser president de la SCG era que «una societat que no publica és una societat
morra». D'aixo, en pot donar fidel testimoni un dels autors d' aquest escrit per
haver-li sentit en nombroses ocasions en les reunions més o menys formals de
la Junta de la SCG que es feien en el Seminari de Geodinamica, al fons del «pati
de ciencies» del vell edifici de la placa Universitat.

Lluís Casassas va fer-se cartee de dur a bon port aquesta voluntat del pro
fessor Solé Sabarís, tant més urgent quan la Revista Catalana de Geografia impul
sada i financada per Josep M. Puchades va desapareixer després d'una vida de
gairebé només quatre anys. Amb la ferma voluntat que caracteritzava Lluís
Casassas i amb la seva capacitat de superar qualsevol obstacle, naixia amb data
de desembre de 1984 el primer número de Treballs. La data era important per
que l'any següent s'esqueia el cinquante aniversari de la fundació de la Societat
Catalana de Geografia i quina manera millor de celebrar-ho que iniciant una
nova publicació?

El primer número de Treballs gairebé el podríem qualificar de «número o»
per la modestia de la presentació i de la tipografia i, sobretot, pel fet de limi
tar-se a reproduir les conferencies dels tres anys anteriors, pero d'autors tan
destacats en el món de la geografia i de la intervenció en el territori com, per
exemple, Paul Claval o Josefina Gómez Mendoza o Antoni Farrés, batlle de
Sabadell, ja aleshores una veu important en l'ámbit de la política i de l'urba
nisme a Catalunya. Ja de bon comencament es dóna entrada a tres escales d' ana
lisi (catalana, espanyola i estrangera) alhora que tant als ambits academics com
als aplicats i professionals. El número 2 també es nodreix dels textos de les con-

o ferencies, pero ja adopta la presentació que esdevindrá habitual tan pel que fa
als aspectes formals -i tipográfics-e- com pel que fa a la inclusió d'un apartat
de notes sobre les activitats de la SCG.

La forta implicació de Lluís Casassas en el naixement i la supervivencia de
Treballs, sobretot en els primers i més difícils anys, queda reflectida en la mane
ra com va mobilitzar a fons les seves relacions personals i professionals, a més
de les seves immenses dots de persuassió. La publicació en els números 3, 4 i
5 de les comunicacions de la III Sessió Plenaria del Grup Permanent de Treball
Internacional de Geografia dels Textils, en el qual estava fortament implicar i
on tenia un gran nombre de relacions, van permetre resoldre el problema de
la manca de materials que sovint provoca l' angoixa de totes les noves revistes.

Un altre fet, aquest luctuós, provoca un augment imprevist del volum d'ar
ticles. El doctor Solé Sabarís havia vist com es complia el seu desig de veure
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el primer número de Treballs. La seva mort el juliol de 1985 va plantejar la
necessitat urgent de dedicar-li uns primers articles d'homenatge, que van
apareixer en el número 4 que, amb les seves 195 pagines, crida 1'atenció per
les seves dimensions, resultat de sumar aquesta vintena de breus notes d'ho
menatge al doctor Solé a les pagines sobre el Grup de Treball dels Textils ja
previstes anteriormente El resultar, en tot cas, no deixa de ser sorprenent: que
una publicació nova ofereixi en el seu primer any (el volum 1, 1984-85) cinc
números i una quantitat de pagines tan gran és quelcom excepcional en el
món de les revistes academiques. Qualsevol persona que sapiga quants esforcos
es necessiten per veure sortir al carrer una revista -i perqué es mantingui
en vida- es fara cartee de la immensa feina feta per Lluís Casassas en els pri
mers anys.

Si acabem d' esmentar la capacitat de persuassió de Lluís Casassas caldria
afegir que aquesta anava sempre acompanyada per una gran facilitat per
engrescar -i implicar- altres persones en els projectes col-lectius, En el
número 5 de Treballs, a la darrera pagina, ja apareix una nota on la Junta de
Govern expressa el seu agralment a aquelles persones que han col-laborar en
l' edició dels primers números. Si teniu la paciencia de consultar aquestes
notes, que es van mantenir fins el número 40, i d'enca aquest número us
fixeu en els membres del Secretariat de Redacció, tindreu una idea de qui
nes persones han fet possible que aquesta publicació hagi arribat al seu núme
ro 50. No volem aquí donar noms -ens ho retreurien perqué toteselles són
persones d'una gran modestia, com acostuma a succeir amb els grans treba
lladors-, pero el que volem assenyalar aquí és el paper decisiu d'aquest «nucli
dur» que, seguint les passes de Lluís Casassas, s'ha implicat a fons en les tas
ques d' edició de Treballs.

Si hem utilitzat l'expressió de «nucli dur» de la redacció de Treballs és per
que moltes d' aquestes persones que s'han responsabilitzat de les tasques poc
agraídes i inacabables lligades a l'edició d' una revista -perseguir l'autor d' un
article que no compleix amb els terminis fixats és una feina poc estimulant-'-,
són també en la majoria dels casos alguns dels autors que han publicat més
articles a Treballs. Si consulteu la impressionant pagina web de la SCG que Pau
Alegre ha tingut la paciencia i habilitat de realitzar, podreu comprovar quines
són aquestes persones. No es tracta d' establir un ranking ni una llista dels «top
ten» sinó de posar en relleu que moltes empreses col-Íectives sovint neixen lli
gades a la tasca d'una persona, pero que la seva supervivencia passa gairebé
sempre per l'existencia d'un petit grup de persones que, en el cas de Treballs,
literalment, han fet «tots els números de l'auca» i perdoneu aquesta expressió
poc académica, que no vol ser altra cosa que una demostració d'agralment i un \
homenatge a la feina discreta i tenac d'un grup de membres de la SCG. Cal
subratllar, a més, que els successius Consells de Redacció no només han asse
gurat la continuítat en la publicació, sinó que amb la seva preocupació pels
formats i els continguts han contribuit a generar la confianca dels lectors en
aquesta revista.
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Un mirador privilegiat de la Geografia catalana recent...
i quelcom més

Si consulteu l'abans mencionada pagina web de la SCG -un privilegi que,
un cop més, és el resultat del treball voluntari i desinteressat d'un soci- podreu
comprovar com entre els autors dels articles publicats a Treballs hi ha des de
noms consagrats de la Geografia internacional fins als de joves estudiants dels
darrers anys de la carrera de geografia o joves llicenciats. El taranna obert amb
que va néixer Treballs ha fet que la revista es presenti com una tribuna en la qual
tenen cabuda les recerques erudites d'investigadors consolidats i els treballs pri
merencs de persones que recentment han obtingut la seva llicenciatura: un bon
exemple n'és la publicació dels estudis (premiats o no) presentats al Premi Lluís
Casassas ofert per la SCG, que ha suposat un rejoveniment no només dels autors
col-laboradors sinó també dels potencials lectors (arrossegant així noves incor
poracions de socis a la SCG). Aquest fet ha tingut un altra conseqüencia ben
positivacom és la d'assegurar una renovació i actualització conceptual, temati
ca i metodológica, donat que habitualment aquests treballs inicials tendeixen a
incorporar les més recents idees i propostes. Amb tot, cal esmentar que aques
ta renovació és menor del que caldria esperar. Malgrat que aquesta política pugui
allunyar Treballs de les directrius seguides per altres revistes academiques i mal
grat que la ja esmentada manca de censors anonims pugui deixar-se sentir aquí
de manera especial, cal valorar prou positivament aquesta iniciativa del Consell
Editor. La creació de noves universitats i nous departaments de Geografia a
Catalunya ha provocat que en els darrers vint anys el nombre de professionals
de la geografla hagi augmentat considerablement -partint, és cert, d'unes xifres
ridícules- i Treballs ha sabut reflectir aquest fet convertint-se en un veritable
«punt de trobada», tant més important quan el nombre de revistes de Geografia
publicades a Catalunya no és precisament elevat.

Un apartat molt important dels números de Treballsés la transcripció o repro
ducció de les conferencies que, normalment un cop al mes, imparteixen a la seu
de l'Institut d'Estudis Catalans de Barcelona professors i investigadors convidats
per la SCG. Dels més de 500 articles publicats, 111 provenen d'aquestes con
ferencies: si un primer repas quantitatiu ens dóna ja una dimensió de la tasca de
la SCG a l'hora de presentar i escampar el coneixement geografic, una lectura aten
ta ens informa de la notable qualitat de les aportacions. Aquesta secció de repro
ducció de conferencies es converteix dones en un mirall privilegiat que reflecteix
el pas per les sales de I'IEC d' algunes de les personalitats de la Geografia catalana
recent (Bartomeu Barceló, Lluís Casassas, Josep Iglésies, Salvador Llobet -en
forma de presentació al número 1-, Joan Rebagliato, Vicenc Rosselló, Marc
Aureli Vila, Joan VilaValentí, etc.), pero també de la de la resta d'Espanya (joaquín
Bosque Maurel, Aurora García Ballesteros, Josefina Gómez Mendoza, Eduardo
Martínez de Pisón, Emilio Murcia Navarro, Francisco Quirós Linares, Florencio
Zoido Naranjo, entre altres) i de terres estrangeres (Roger Brunet, Anne Buttimer,
Attilio Celant, Paul Claval, Giuseppe Dematteis, Gyorgy Enyedi, Jean Fagnani,
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Robert Ferras, Eleanor Kofman, Jacques Lévy,Alain Metton, Claude Raffestin,
Marie-Claire Robic, Mechtild Róssler, Tim Unwin, Adalberto Vallega, Paola
Vinay, Sara Whatmore, entre molts d'altres), així com científics i personalitats
d'altres branques del saber (Lourdes Benería, Antoni Farrés, Manel Larrosa, Ricard
Pié, Oriol Riba, Manuel Ribas, Ignasi Riera, Joan Sala, entre altres),

EIs noms d'aquests personatges portats a Barcelona per iniciativa de la SCG

configuren una notable i distingida part de la ciencia geografica conternporá
nia: ben cert que es detecten biaixos (certes persones repeteixen la seva presen
cia; hi ha més noms francesos i italians que no pas británics, americans o ale
manys, per no esmentar altres nacionalitats les geografies de les quals ens són
més llunyanes i desconegudes), pero aquestes desviacions són producte de les
circumstáncies, de les relacions personals dels membres de les diferents juntes
i, de nou, dels pressupostos. En qualsevol cas la seva aportació (en forma de
conferencia) fou una immillorable oportunitat per a estudiants, professors i
investigadors, per encetar o aprofundir coneixements i contactes que, merces
a l'existencia del corresponent article a Treballs, perdura en el temps. Com ja
s'ha mencionat anteriorment, és destacable el fet que, malgrat que la majoria
dels articles procedents de conferencies són publicats en catala, la pluralitat lin
güística és considerable, si més no entre les llengües rornániques.

Producte de col-laboracions paral-leles o puntuals (i no vinculades a con
ferencies propies de la SCG), Treballs també recull aportacions d' altres destacats
estudiosos. Així, com ja s'ha mencionat anteriorment, és necessari recordar la
reproducció de les conferencies impartides durant les sessions plenáries del
Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Textils (Treballs
núms. 3,4 i 5), integrant aportacions d'estudiosos catalans, espanyols, fran
cesos, polonesos, indis, entre altres. Pero potser el que ha distingit Treballs ha
estat el fet abans esmentat de possibilitar la publicació de recerques de joves
estudiants o llicenciats i, al mateix temps, publicar textos -en aquest cas que
no procedeixen d'una conferencia- d'eminents especialistes, siguin geografs
o no. Podríem destacar textos de, entre altres, Georges Bertrand, Josep Maria
Bricall, José Manuel Casas Torres, Albert Compte, Pasqual Maragall, Doreen
Massey, Enric Moreu-Rey, Nicolás Ortega Cantero, Peter Taylor.

Un altre bloc d' articles de gran interés el conformen els que reprodueixen
textos clássics, poc coneguts o de difícil obtenció tant d'autors catalans com
estrangers, en un intent d'apropar i posar a 1'abast d'estudiants, investigadors
i lectors en general, obres considerades essencials. Així destaquen escrits d'Yvette
Barbaza, Oriol de Bolós, Cristofor Cardús, Lluís Casassas, Joan Coromines,
Josep Ferrater, Eduard Fontsere, J. Brian Harley, Josep Iglésies, Salvador Llobet,
Orlando Ribeiro, CarIO. Sauer, Lluís Solé Sabarís, Cesar-August Torras, Pau
Vila, Joan vus Valentí, Pierre Vilar, Wilbur Zelinsky. Així dones, Treballs no
només ha estat un mirador de la geografia catalana recent, com suara esmentá
vem, sinó també s'ha convertit en una tribuna privilegiada per sentir les veus
de geografs d' altres paísos i, finalment, per facilitar l'accés a textos convertits
en classics.
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EIs temes i eIs ámbits territorials deIs articIes

Tots aquests autors (508) i autores (135) dels articles publicats a Treballs han
escrit sobre temes i ambits ben diversos. Si repassem els títols d' aquests arti
cles -i, un cop més, la pagina web de la SCG ens sera de gran utilitat- i sem
pre tenint en compte la dificultar de fer una classificació temática sovint sub
jectiva, podrem comprovar la riquesa i varietat que significa una publicació
com Treballs.

Pel que fa a l'ambit territorial i, tal com seria esperable, el conjunt de
Catalunya és l'área sobre la qual majoritáriament tracten els articles de Treballs
(199), seguits dels estudis sobre parts del territori catalá a escala local (uns 43)
o comarcal (uns 41), mentre que els dedicats a Barcelona i la seva área metro
politana vénen a ser una part menor (uns 24). EIs textos que fan referencia a
territoris més enlla dels Paísos Catalans són poc més d'una quarta part del total
i els que no tenen localització precisa, per tractar-se de ternatiques teoriques o
conceptuals, arribarien als 53. Tot i que el biaix és l'esperable cal remarcar, de
nou, l'obertura de Treballs i dels seus autors a 1'hora d' afrontar estudis sobre
terres estrangeres: si bé en ocasions aquest fet reflecteix les col-laboracions de
conferenciants i autors convidats, sovint es tracta d'articles redactats per autors
catalans.

A 1'hora d'esmentar l'orientació temática dels articles de Treballs és quan es
fa més palesa l'herencia histórica de la SCG (dels seus pares fundadors i susten
tadors), així com la seva vocació de societé savante no vinculada a cap univer
sitat ni directament promotora de cap recerca ans, ben al contrari, aglutina
dora de les diferents tradicions geografiques catalanes i de les distintes escoles
academiques, Efectivament, una mica més de cent articles es dediquen a res
senyes biográfiques i biobibliografiques de diversos personatges claus de la
historia recent de la Geografia catalana: l'obit d' algunes figures senyeres estre
tament vinculades a la SCG (Lluís Solé Sabarís, Josep Iglésies, Salvador Llobet,
Lluís Casassas) hauria contriburt a aquesta especial dedicació fins constituir,
diversos números de Treballs, referencies úniques i obligades per al coneixe
ment de la vida i l'obra d' aquestes persones.

Altres temes destacats sobre els quals s'ocupen els articles de Treballs són la
divisió territorial (amb uns 30 articles dels quals, potser una mica sorprenent
ment, només 7 fan referencia a delimitacions territorials preterites i quasi mai
en relació a la divisió territorial comarcal estudiada i establerta a la Catalunya
dels anys 30, tot i el paper protagonista d'alguns geografs vinculats a la SCG
i tot i que es tracta d'una tema d'interes aparentment preferent per part dels
geografs catalans), la geografia urbana (amb 29 articles) , el pensament geogra
fic (29), la planificació, l'urbanisme i 1'arquitectura (28), la població, el pobla
ment i les migracions (26), la geografia del textil (25, per aquella dedicació ini
cial abans esmentada), la geografia política (21), l' ordenació i intervenció
territorial (20), etc. Cal destacar que, apart dels articles dedicats a la historia
de la geografia i a la vida i obra dels geografs traspassats, un bon nombre d' ar-
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ticles (uns 40) presenten estudis tematics sectorials (de geografia urbana, polí
tica, de la població, etc.) basats en epoques passades.

Lanálisi temática condueix arnés trets aparentment sorprenents o si més no
no esperables: els estudis regionals de caire més tradicional són molt escassos,
les aportacions des de la geografia física són més aviat minses (uns 30 articles)
i les que tenen a veure amb aspectes paral-lels a la Geografia, pero que tradi
cionalment han tingut una molt forta vinculació amb la Geografia catalana
(corn etnografia i excursionisme), són encara més reduídes (5 articles en total).
La desvinculació amb els temes més classics no es correspon amb un increment
en les ternátiques més noves (ecologia, medi ambient i educació ambiental con
tenen 9 articles, riscos ambientals 4, i les més innovadores tecnologies grafi
ques i cartográfiques prácticament no hi són presents, talment com cap pre
sentació sobre altres metodes i tecniques).

Una darrera observació estaria relacionada amb l'absencia d'alguns temes
que estan presents en la nostra societat i que la Geografia encara no ha incor
porat com a objecte d' estudi o ho esta fent amb una excessiva lentitud. Ens
referim a qüestions com, per posar un sol exemple ben proxim a la seu de la
SCG, la població d'immigrants al Raval, per no mencionar-ne d'altres que
omplen les pagines dels diaris. No és un retret adrecat a Treballs sinó una refle
xió en veu alta sobre el paper del científic, dels geografs i de les geografes en
aquest cas, en la nostra societat. Si sovint ens lamentem del paper marginal de
la geografia en la nostra societat, no caldria potser fer sentir la nostra veu inten
tant explicar algunes d' aquestes qüestions utilitzant les armes que ens dóna el
coneixement del territori?

* * *

Malgrat els discursos, les conferencies i la docencia a les aules; malgrat les
actituds, les iniciatives i els mestratges; malgrat les recerques, els viatges i els
pressupostos, certament només perdura (només existeix?) allo que resta escrit.
Talment com avui ho fem d'epoques passades i tal com ho farem en el futur,
la Geografia és analitzada, essencialment, a partir de les traces que ens asse
nyalen les publicacions: és així com podem afirmar que els cinquanta núme
ros de Treballs resulten un mirador óptim, privilegiat i prou acurat del que ha
estat la Geografia catalana a les darreries del segle xx.
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