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El que assagem d' efectuar en aquest article és una breu analisi de tres tre
balls de Pau Vila (<<Els corrents moderns de la Geografia. Un assaig als Estudis
Norrnals», «Un mitja de contribució personal a la geografia de Catalunya» i
«Un qüestionari de geografia local»), com a contribució a l'estudi que el pro
fessor Vila i Valentí efectúa, dins un projecte de recerca de la Secció de Filosofia
i Ciencies Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, sobre el paper pedagogic de
la Geografia a Catalunya alprimer terc del segle XX: tots tres articles van aparei
xer al ButlletídeIs Mestres, suplement pedagogic de la revista Quaderns d'Estudi
del Consell de Pedagogia de la Mancomunitatde Catalunya (vegeu-ne la citació
completa al final d'aquest treball).

El primer article, de l' any 1922, exposa la manca d' estudis geografics de
Catalunya després de fer esment dels principals geografs alemanys i francesos
creadors de dos corrents geográfics, D'aquests últims rep la seva influencia, i
ja hi té en compte la geografia física i humana.

L article de 1923 se centra en l'estudi de la localitat, puix es tracta de fer una
monografia local. Hi proposa un programa maxim, amb un qüestionari que
té en compte el rnetode a seguir per recollir la documentació.

Larticle de 1931 és una reducció del qüestionari proposat l'any 1923. Després
dels resultats obtinguts s'adona que ha d' alleugerir el treball dels mestresen
l'estudi monografic d'una localitat, i hi proposa un programa mínim.
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1. r:article de 1922

Pau Vila, en el seu article de l'any 1922, exposa el nou corrent de la geo
grafia regional francesa. Lestudi del medi ja no és considerat solament la part
física, sinó que hi intervé l'acció de I'home:

«EIs geografs francesos contemporanis, estimulats per aquesta orientació germanica,
copsaren ben tost la influencia de l'home sobre la superfície de la Terra, i recíproca
ment la influencia del medi ambient sobre l'home, i, amb la gracia de l'esperit francés,
esbossaren la Geografia Humana, bo i alliberant-se del determinisme que la concep
ció de la geografia com a ciencia natural portava, enlairant per sobre el medi físic l'en
giny huma» (Vila, ]?, 1922, p. 2).

Aquest corrent dóna una visió dinámica en l' estudi de la Terra, conside
rant-hi un món en constant evolució amb tot el que hi viu. Pau Vila mos
tra les dificultats sorgides en la metodologia per a l'estudi de la Geografia
Humana com a ciencia nova, i hi destaca dos geografs francesos d' aquest
grup que cornenca «amb el Mestre Vidal de la Blache i culmina amb Jean
Brunhes» (Vila, P, 1922, p. 2). Lamenta la poca aportació de Catalunya en
els nous estudis geografics, ja que el que hi havia al nostre país eren guies
per a l'excursionisme i estudis comarcals o locals més histories que geogra
fics, i, seguint les idees de la geografia regional francesa, apunta la necessi
tat d'una cartografia actual per fer aquests estudis geografics, Aquesta neces
sitat va ser copsada per la Mancomunitat de Catalunya, que va organitzar
el Serveí del Mapa.

EIs professors de Geografia són sensibles al coneixement del territori catala,
i realitzen els estudis geografics perqué

«constitueixen el compliment d'un deure nacional inajornable. El sentiment d'aquesta
necessitat i d' aquest deure hi és: entre altres proves podem citar els fets concrets dels
.~~r~~~~_ j_I' .. _C'.. J. L.""-T ..... _.L J.I'~ .. _ ... ~ J_"T"..... .. _ e.o e_ .. ~.1.l ~ 1'.11.
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pp. 2-3).

Pau Vila i jaume Marcet, autors de l'article i professors dels Estudis Normals
de la Mancomunitat, consideren que abans de fer un estudi general de
Catalunya, com que els en falten materials, han de cornencar per fer estudis
comarcals. La comarca té una homogeneltat i una certa proximitat, la qual cosa
els facilitara el seu estudi i alhora trobar el metodede treball, tot aplicant-hi els
procediments utilitzats a Franca i a Suissa.

EIs autors d' aquest article comencen per l'estudi de la comarca del Valles,
amb la intenció de continuar-ho amb les altres comarques catalanes fins al
coneixement de tot el territori nacional. El treball es dura a terme amb la
col-laboraciá deIs seus alumnes-mestres. Aixo no obstant, veuen que una vegada
els primers alumnes hagin fet l'estudi del Valles hauran de completar la seva
formació geografica amb un curs de Geografia de Catalunya.
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EIs materials obtinguts de l'estudi del Valles serviran per a altres alumnes
que faran primer curs l'any següent, pero seguint un programa que proposen
els autors on apareix, després dels elements físics, l'acció de I'home amb l'es
tudi de la Geografia Humana. Hom pot veure el títol de cada tema del pro
grama que proposen en aquest article:

La comarca com a realitat geografica positiva.
Les comarques catalanes. El Valles.
Idees generals de Geologia.
Idees generals de Fisiografia
Les valls fluvials del Valles.
Les planes vallesanes.
EIs turons d' alt Valles occidental.
La fosa tectónica vallesana.
Les serralades que enclouen el Valles.
Síntesi fisiografica de la comarca.
Idees generals de Meteorologia.
Generalitats sobre la situació climática de Catalunya.
El clima vallesa
Influencia de les condicions geologiques i climatiques sobre la vegetació del

Valles.
Les zones de vegetació i altitud.
Idees generals de Geografia Humana.
EIs pobladors del Valles.
La distribució de la població en relació amb els fets fisiográfics,
La cria de bestiar al Valles.
La casa de pages vallesana.
Les vies de comunicació.
Granollers, Vila-mercat.
Lalt Valles occidental.
Sabadell. Ciutat-fabrica,
EIs nuclis de població secundaris.
Terrassa. Ciutat-fabrica,
Síntesi de la Geografia Humana del Valles.
Nota.

EIs quinze priiners temes són de Geografia Física i els dotze restants, de
Geografia Humana. EIs deu primers temes fan referencia a la geologia, el
relleu i la seva evolució, i a l' acció de les aigües. En segueixen tres sobre
l' estudi dels elements del clima, els climes i els factors clirnatics de
Catalunya, i finalitza amb el clima de la comarca d' estudi, que en aquest
cas és el Valles.

Manifesta que la vegetació és el resultat de la interacció entre el clima (aigües
i temperatures que varien segons l'alcada) i la geologia. Distingeix entre la vege-
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tació natural-elll'anomena espontania- i la conreada. Els límits dels conreus
de la vinya i de l'olivera varien segons l'aleada sobre el nivell del mar, així com
el temps de les cof.lectes.

Introdueix la Geografia Humana amb la transformació de la superfície de la
terra pel treball de I'home. Els aspectes economics estan centrats entorn del món
rural: boscos, pastures, camps de conreu, explotacions forestals i mineres.
Relaciona el poblament amb la topografia del terreny, tenint en compte els
pobles que viuen de la terra i la part industrial on es troba la població urbana.

Hom s'adona que considera la Geografia com una ciencia de relació; s'ha
vist en els aspectes físics, pero ho veiem també en la relació de I'home amb la
terra: relleu, clima i vegetació.

- Destaca la dependencia de la vegetació conreada o espontania amb la
ramaderia, i aquesta com a font de riquesa en l'economia domestica.

La casa de pages amb el clima.
Les vies de comunicació amb el relleu i les aigües.
Granollers, vila-mercat, punt de convergencia natural de vies de paso
La insuficiencia de l'agricultura porta a la indústria de la llana, relació

amb la ramaderia.

Acaba la Geografia Humana amb els nuclis de població urbana i els centres
d'atracció, i d'una manera destacada l'atracció barcelonina.

En la Nota, al final de l'article, hi consten els procediments. Es veu que s'ha de
fer una observació directa, i tant és així que els autors remarquen la necessitat de
fer excursions les quals han de ser preparades pels mateixos alumnes. Lestudi com
porta la utilització de mapes (cartes) i planols, prendre notes, fer croquis, recollir
informació per després expressar graficament o per escrit els resultats, és a dir,
recollir i enregistrar informació, elaborar i relacionar-la per després comunicar-la.

2. t:article de 1923

En aquest segon article Pau Vila manifesta la seva preocupació per emprar el
metodecientífic i geografic, proposat pel professor Raoul Blanchard, director de
I'Institut de Geografia Alpina de Grenoble, en l'estudi d' una monografia urbana.

Lautor centra l'estudi en un poble, en lloc de l'estudi comarcal expressat en
l' article del gener de 1922. D'aquesta manera, més modesta pero efectiva,
cornencant per la localitat s'arribara a la comarca i a tot Catalunya. La seva
estrategia per dur a terme un estudi de tot Catalunya és engrescar els mestres,
perqué aquests s'animin amb els seus alumnes (tal com ell va fer a I'Escola
Normal) a fer un estudi de la seva localitat, al-legant raonspedagogiques i també
patriotiques. Considera evident que l'estudi ha de fer-se en una localitat per ser
ellloc on exerceix el mestre, i així sera més motivador i accessible als seus alum
nes que l'ajudaran.

48



A més deIs mestres, hi invita tots aquells que sentin la necessitat de conei
xer la població on viuen, i l'objectiu implícit n'és el coneixement de Catalunya
a tots els nivells.

Per poder fer aquest estudi geografic, proposa un métode de treball que faci
liti la recollida d'informació i documentació rnitjancant un qüestionari.

A continuació s'anomenen els títols dels 22 temes tractats:

l-Situació, aspecte general de la població i del seu terme.
2-Etimologia i toponímia locals.
3-Notes historiques,
4-Geologia de la rodalia.
5-Topografia local
6-Dades climatiques i generalitats estacionals.
7-Les aigües.
8-Els terrenys
9-La vegetació espontania,

10- Productes agrícoles i procediments de conreu.
11- La cria i la utilització del bestiar.
12- L explotació del mar.
13-El fruit i la utilització del treball dels homes.
14- Relacions economiques.
15- La propietat rural.
16-Lagrupació rural i urbana.
17-La casa del nucli de població i la casa pagesa.
18-Característiques físiques.
19-Característiques morals.
20-Moviment de població.
21-Característiques socials i culturals.
22-Pervindre probable de la població.

Els tres primers temes comprenen~la situació de la localitat, un recull topo
nornastic, una breu historia i un recull de la bibliografia de referencia local.
Del 4 al 9 temes es fa referencia a la Geografia Física, pero s'hi troba l'acció
antropológica: s'hi tracten les bones o males collites a causa del clima, l'apro
fitament de les aigües (cisternes, molins, recs ... ), la utilització dels obacs i de
les solanes, l'explotació dels boscos (carbó, feixines ... ), etc.

Els temes restants pertanyen a la Geografia Humana. Els temes 10 a 13
corresponen a l'explotació i transformació dels recursos: agricultura, ramade
ria, pesca, mineria i indústria.

El tema 14 correspon al cornerc, les comunicacions, els negocis, els sindi
cats, les cooperatives i la banca local.

Després de tractar la propietat rural i el poblament rural i urba, finalitza amb
cinc temes que comprenen aspectes antropologics, demográfics i sociologics
de la localitat.
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El qüestionari es basa en el treball de camp, la recollida de documentació en
arxius, la lectura de llibres, les enquestes, etc. Pau Vila es mostra prudent, ja que
considera que tota la documentació recollida constituirá el materialperpoderfer
una monografia. Després de la recollida de la informació caldra buscar els con
ceptes de relació causa-efecte i aconseguir-ne una síntesi, per la qual cosa cal una
formació geografica que en aquell moment no es posseeix. Remarca els procedi
ments sobre el tractament de les dades: croquis, fotos i planols, i anima a seguir
endavant l'«empresa patriótica» malgrat les dificultats, tot oferint l'assessorament
delSeminaride Geografia dels Estudis Normalsde laMancomunitat de Catalunya.

3. ~article de 1931

L article de 1931 fa referencia al que va elaborar Pau Vila l'any 1923 sobre
el qüestionarí proposatper fer una monografia local

Després de vuit anys de seguiment considera feixuc, per la seva amplitud,
«un programa maxim», i veu la necessitat de fer «el programa mínim». És a
I'Escola d'Estiu de 1931 on s'aplica i se'n valoren els resultats. Aquest qües
tionari del «programa mínim» es va voler ampliar a altres mestres que no
pogueren assistir a les sessions, per la qual cosa Pau Vila el presenta en aquest
article.

A continuació s'exposen els títols dels temes d' aquest programa:

I-Situació, aspecte general de la població i del seu terme.
11-Dades climatiques.
III-Les aigües.
IV-La vegetació espontánia.
V-Productes agrícoles.
VI-El bestiar.
VII-Lexplotació del mar.
VIII-Fruit i la utilització del treball deIs homes.
IX- Relacions economiques.
X-Lagrupació rural o urbana.
XI-La casa del nucli de població i la casa pagesa.
XII-Moviment de població.

Si es compara amb el «programa rnáxim», en deixa de banda la part histori
ca i etimológica, la geologica i topográfica, Cornenca pel punt 6, el segueix el
7, salta el punt 8 sobre els terrenys, passa al punt 9 sobre la vegetació esponta
nia, i hi segueix tota la Geografia Humana.

En aquest qüestionari és ben pales que el que predomina és la interacció de
: I'home amb la natura. Lestudi físic del terreny no s'hi contempla -¿tal vegada
I perqué es considera propi de les ciencies naturals i físiques i del corrent deter
minista alemany?-. També en suprimeix la part antropológica (punts 18, 19 i
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21), l'aspecte físic de la gent, l'alimentació, el carácter, la vida religiosa i fami
liar, el folklore, la llengua i la cultura.

Pau Vila recomana, com ja ha fet anteriorment, la utilització de planols, foto
grafies, dibuixos, gravats, etc. Considera que el qüestionari no és difícil d' apli
car, pero cal que se segueixi l'ordre indicat i es busqui l'autenticitat i exactitud
de les dades demografiques a través de persones enteses i de l'arxiu municipal.

Els treballs resultants de geografia local els han de fer arribar a l' administra
ció del Butlletí de Mestres, i seran d'utilitat pedagógica i geografica:

«Amb el guiatge practic que els oferim faran un resum de coneixements capac;os de
fornir-Ios temes que els serveixin de centres d'interes en el treball consuetudinari de
l'escola, a l'ensems que aportaran llur concurs als estudis geografics de Catalunya»
(Vila, ~, 1931, p. 164).

Pau Vila, mestre i geograt és conscient de la valuosa aportació que poden
fer els mestres en contacte directe amb la realitat física i humana. La Geografia
pot ser utilitzada com un mitja formatiu alhora que patriotic, i els mestres,
escampats arreu del país amb un metode científic ben guiat i una formació
geografica complementaria, donaran a coneixer els variats espais geografics que
componen l'espai catala i d'aquesta manera s'arribara a una Geografia General
de Catalunya i a l'estimació de la terra pels seus habitants.
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