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Portie

PauAlegre

De fa temps i ben enraonadament, nombrosos socis i socies reclamaven l'o
bertura d'una WEB propia de la Societat, En aquest sentit, no cal pas fer esca
rafalls sobre la importancia de la Xarxa com a rnitja de comunicació d'abast
mundial. Tots en sabem dels seus avantatges i dels seus inconvenients. Amb
aquests antecedents tampoc no és pas cap novetat anunciar-ne la seva apari
ció. Per tant, valgui aquest portie de Treballs 49 com a presentació oficial de la
WEB de la Societat. Així, tan discretament com hem pogut, ens hem afegit a
la recula de WEB's que giren i giren sense aturador en la realitat virtual mun
dial. Si us agafeu al ronsal:

http://www.iec.es/scg

podreu ullar el contingut dels farcells de la nostra sarria.

El primer farcell que deslligareu us mostrara les properes Activitatsdel curs
1999-2000: la propera conferencia, la propera sortida d' estudi, la propera des
coberta urbana, etc. De fet, quan la celebració és immediata també us hi deta
llem la seva agenda: lloc, data i horari, temari... ; aixo és, la mateixa informa
ció que porten els targetons que rebeu, i seguireu rebent, per correu postal
ordinario Si desfeu els farcellets, sempre de color verd, de les activitats del curs
hi trobareu la completa programació de cada modalitat. Ens ha semblat que
aquests continguts sobre les activitats actuals eren la millor presentació d'una
entitat que després de seixanta-cinc anys d' existencia continua bategant amb
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forca, 1són precisament aquests seixanta-cinc anys els que podeu desgranar un
a un si obriu el segon farcel!.

La Trajectñria historica de la Societat podria omplir moltes pagines. Pero, tal
i com várern fer en un fulletó divulgatiu editat fa pocs anys, aquest farcell s'o
bre amb un text de síntesi rnolt breu. De manera semblant al que també feiem
en el fulletó, entremig del text hi hem escaquejat les fotografies dels antics pre
sidents i dels delegats de l'Institut d'Estudis Catalans com a reconeixement de
la seva tasca al capdavant de la Societat. Aquest reconeixement es reforca en el
farcellet de semblances. En el moment d' empentar l'haveria a la recula només
haviem tingut temps de carregar-n'hi un parell: la d'Eduard Fontscre i la de
Pau Vila. A poc a poc, i amb el vostre ajut, procurarem incrementar-ne el nom
bre. El tercer farcellet de la trajectoria histórica us ofereix la cronologia com
pleta de les activitats, Facta sunt, portades a terme per la Societat Catalana de
Geografia des de la seva fundació l'any 1935. No és ara ellloc ni el moment
per fer-ne un balanc, Ja he dit que se'n podrien omplir moltes pagines. Tampoc
no el trobareu a la sarria. Pero, potser després d' examinar aquesta cronologia
en format telegrafie se us acudirá la materia per a un estudi detallar. Engresqueu
vos-hi!

Tanmateix, no vull deixar d' agrair la tasca d' arxiu dels successius secretaris i
secretáries de la Societat, sense la qual hauria estat del tot impossible d' arre
plegar aquesta detallada informació i, en especial, la de Lluís Casassas qui va
fer publicar les primeres recopilacions exhaustives en aquesta mateixa Revista.
Sense aquest posit, i dit així de passada, no us podria pas participar que la con
ferencia inagural del curs vinent, el 2000-2001, fara la número cinc-cents des
de la fundació de la Societat. Potser caldra celebrar-ho a desgrat dels que ho
considerin rnolt poca cosa.

El farcell més voluminós és el dedicat al Directori. Us avance que no es trae
ta pas del Directori de Socis convencional de la Societat, la relació normativa
deIs socis actuals amb les seves dades de localització personals, i que, de tant
en tant, tarnbé publiquem en aquesta Revi~ta. La darrera vegada al número 36
i que, de no sorgir entrebancs, renovarem al número 50. El farcell del Directori
també és una relació alfabética de persones, pero el seu abast és molt més amplie
Hi hem inclos tots els socis i les sacies que ho són, o ho han estar, de la Societat
Catalana de Geografia: gairebé set-centes trenta persones. Així mateix, també
hi hem inclos totes aquelles persones que sense haver-ne format mai part, amics
i amigues d'arreu del Món, hi han col-laborar amb les seves dissertacions, escrits
i altres actuacions documentades: altres cinc-centes vint persones. En els índexs
que ordenen alíabeticament aquestes mil dues-centes cinquanta persones podreu
reconeixer la adscripció a la Societat de cadascuna (socis actuals, socis antics i
col-laboradors) pel tipus i gruix de lletra.

En aquest Directori, desgraciadament i per ara, no ens ha estat possible adjun
tar als noms de les persones altres dades d'interes i significació com podria
haver estar, per exemple, la data d'alta dels socis. Senzillament, ja que no la
sabem per a tots, dones no la donem de ningú. En aquest cas concret no dis-
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posem de l'any d'ingrés de la majoria dels socis que van afegir-se a la Societat
durant el període de 1947 a 1971, molts d'ells ja traspassats. De poder-ho fer,
i a tall d' anécdota, potser us hagués agradat saber que la primera socia va ser
l' escriptora i viatgera Aurora Bertrana i Salazar (soci núm. 41; alta de 2 de
desembre de 1935). En canvi, sí que ens ha estat possible documentar totes les
activitats dels socis i les socies des de la seva fundació i, no caldria dir-ho, dels
col-laboradors i de les col-laboradores. Com podeu suposar, no cal pas ser un
geni de les bases de dades per derivar aquesta informació a partir delllistat ero
nologic d' activitats que ha perrnes l'aplec del Jacta sunt de trajectoria histórica
que abans us he presentat. Per tant, alcapdavall del farcell de Directori hi podreu
obrir els farcellets de les contribucions personals de totes aquelles persones amb
el nom il-luminat en verd als índexs alfabetics. A més de la relació de les seves
col-laboracions també hi figura, altra vegada, la seva relació amb la Societat
amb el detall dels socis Honoraris i dels Fundadors i la condició, si fa al cas,
de Membre Numerari o Corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans.

Notem que als índexs alíabetics del Directori encara hi resten molts socis i
socies actuals en color terra! Ep! Adoneu-vos que una simple, per bé que serio
sa, nota de col-laboració en aquesta Revista, la vostra, us obre el farcellet per
sonal de manera immediata. Pot ser la ressenya d'un acte relacionat amb la geo
grafia, la notícia d'una exposició de caire geografic, la recensió d'una obra
geografica recent i significativa, i un llarg etcetera, Animeu-vos!

A les Publicacions de la Societat els hem dedicat un farcell especííic. El podeu
desfer tot seguit a la dreta del de Directori. D'entrada se us desplegara el suma
ri del darrer número de Treballs. Al peu del sumari hi trobareu la manera d' 0

brir els números endarrerits. Podreu consultar-hi els sumaris de tots els núme
ros. Al peu de cada sumari també hi trobareu la manera de desfer el farcellet
de les altres publicacions de la Societat. Se us presentaran en ordre cronologic
d' edició. Us hi oferim el sumari pormenoritzat de les obres més significatives
signades per diversos autors: Miscel-lánia Pau Vila, Revista Catalana de Geografia
núms. 1-18, i les Actes delPrimer Congrés.

Haver de treure sempre tots els farcells i farcellets superiors per arribar a des
fer les capsetes del fons de la sarria és una operació ben enfadosa. Pero, les
sarries inforrnátiques d' avui no són pas les dels traginers d' antany. Ara podem
arreplegar i obrir el farcell que més ens convingui amb l'esforc de pitjar un
botó. En efecte, a totes les pagines, o a gairebé totes, trobareu la manera d' ac
cedir al full de col-laboracions d'un determinat conferenciant, a les activitats
d'un determinat any, al sumari d'un número de Treballs, etc., sense haver de
desfer res. Nom'he entretingut a comptar tots els enllacos disponibles en els
nou-cents dotze arxius inicials. Si n'admetern una mitjana de deu per pagina,
pel cap baix, ens acostarem als deu-mil en total. Espero que aquesta caracte
rística faci més rápida, més atractiva i més profitosa la consulta.

Noteu que en aquesta descripció només he esrnentat una de les bosses de la
sarria. Com sabeu, la sarria en té dues, disposades a banda i banda de la bestia
de carrega o haveria. De moment només n'hem farcit una. Les Actiuitats del
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curs, la Trajectoria historica, el Directori i les Publicacions en conjunt és el que
podriem dir-ne la informació institucional de la Societat. La seva actualització
es limitara a introduir-hi les activitats de l'avenir i les esmenes i precisions que
de ben segur ens fareu arribar. Resta dones per omplir l'altra bossa que, provi
sionalment, anomenem Miscel-lánia: El seu contingut hauria de tenir un caire
molt diferent del que he explicat en aquestes ratlles. Fins i tot caldria diferen
ciar-la graficament de la bossa institucional. Hi podria haver des d'una versió
digital de Treballs fins a un Atles, passant per materials de consulta i referen
cia tant per la didáctica com per a la recerca. Són idees i propostes que han sor
git en parlar-ne a les darreres reunions de la Junta de Govern. Pera tots els socis
i sacies haurien de dir-hi la seva. Esperem les vostres propostes!
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