
Portie

El Primer Congrés Catalá de Geografia no va apareixer com un miratge, no fou una
il-lusió óptica que es desfá quan es preté que esdevingui part del món tangible. El Primer
Congrés Catala de Geografia no sorgí, tampoc, d'un no-res bromós, sense historia.

Al contrari, es pot afirmar que, com totes les empreses que efectuen els homes -aquests
éssers que hom pot caracteritzar per la cárrega d'antecedents que traginen-, el Primer
Congrés Catalá de Geografia té uns precedents histories ben clars.

Uns són de carácter general i foren sorgits del món universitari, com, per exemple, les reu
nions i sessions especialitzades que s'han celebrat a Catalunya aquests anys en el món de la geo
grafia: la Setmana sobre el medi, a Tarragona; les Jornades sobre la nova geografia regional,
a Girona; les setmanes d'estudis urbans, a Lleida; la reunió, a Barcelona, de la Conferencia
Regional de la Unió Geográfica Internacional i d'un Congrés Iberic de Geografia; els cicles
de conferencies sobre Historia de la Cartografia, a l'Institut Cartografíe de Catalunya, etc.

Uns altres fets que es poden considerar precedents del Primer Congrés foren organitzats
i convocats concretament per la Societat Catalana de Geografia dins de la seva amatent
voluntat d'obertura a tots els corrents del pensament. Per exemple, l'organització de la Ter
cera Sessió plenaria del Grup Internacional deTreball de la Geografia de la Indústria Tex
til; l'organització de la Reunió del Grup de les Activitats Comercials de la Unió Geográfi
ca Internacional; les Jornades d'estudi sobre la regionalització i els ens intermedis; l'aportació
creixent d'intervencions de geografs forans a les tasques habituals de la Societat de Geo
grafia, l'increment del dialeg, etc.

Pero, possiblement, la intervenció precursora del Congrés que més cal fer notar ha es
tat, tal com en altres ocasions s'ha pogut afirmar, «l'actual reconeixement i renovació del
pensament geografic», amb l'aportació de tendencies i d'enfocaments nous esdevinguts des
de fa una trentena d'anys, aportació que és visible en el contingut de les revistes especialit
zades, en el plantejament de les Tesis més recents i dels treballs de recerca més propers,
en la celebració -s'acaba d'indicar- de conferencies, de jornades, de simposis de contin
gut i d'enfocament ben actuals i en la modificació i adaptació dels programes dels estudis
geografics i de llurs continguts a les exigencies dels dits enfocaments nous.
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Per altra part, la participació, que va en augment, de geografs a les tasques de l'admi
nistració pública i en moltes entitats privades, més el convenciment generalitzat de la
irnmediatesa dels esdeveniments que tenen lloc a qualsevol punt del món, la inclusió
als media de comentaris geográfics, l'increment de les relacions personals que les reu
nions i congressos faciliten, tot ha fet que la presencia de la geografía al si de la societat
catalana sigui un fet d'importancia cabdal que imposava la discussió conjunta i el debat
més obert.

Tots aquests factors, que s'han anat accentuant i ampliant els anys darrers, imposaren
la celebració del Primer Congrés, i fan necessaria la continuació del debat i obliguen a
pensar, ja des d'ara, en la conveniencia de la convocatoria -més o menys remota o més
o menys propera- d'un Segon Congrés.

Ara, per primera vegada des de fa molts anys, la geografía a Catalunya no es limita a
les activitats academiques i universitaries, activitats que si bé es caracteritzen per l'incre
ment creixent del seu aprofundiment teoric i pel més gran rigor metodologic, tenen uns
límits d'actuació més reduíts, a causa, possiblement de l'estretor burocrática que massa
sovint encara entorpeix la labor de la Universitat.

A més, per primera vegada, la geografía «no académica» es practica i es discuteix amb
rigor per una majoria formada per universitaris procedents de facultats diverses (enginyers,
juristes, economistes, arquitectes, etc), pero que senten un veritable interés per les qües
tions relacionades amb l'espai i amb els assentaments.

Tot aixo, també, imposa la convocatoria del Primer Congrési obliga a continuar mante
nint desperta l'atenció envers tots els problemes de que s'ocupa la geografía.

Convé mantenir la geografía al dia, per evitar que torni a caure a l'oblit i a ser conside
rada com una activitat marginal.

També, per aquestes mateixes raons, s'evita que el Congrés tingués una orientació teo
rica única i es procura amb constancia que els seus debats i les conclusions que s'elabora
ren no tinguessin cap relació amb l'entronització d'una escola determinada. Aquesta in
tenció ha d'ésser continuada, procurant contribuir a maütenir la geografia -i els geugraís
hi haurien d'ésser els més interessats-lluny de sectoritzacions abusives i d'escolastiques
esterilitzants.

Els quehan seguit el camí de la Societat Catalana de Geografía i, .concretament, aquests
darrers anys, les pagines dels «Treballs de la Societata Catalana de Geografía», hauran vist
que la intenció esmentada ha estat cada vegada més marcada.

El programa del·curs 1991-1992, que ara es prepara, n'és una mostra. És un programa
que es pot considerar lacontinuació i el perllongament del debat del Congrés. Al
guns temes que no .s'esgotaren, algunes opcions que es prengueren, alguns dubtes que
quedaren plantejats, alguns enfocaments que caldria aclarir, alguns problemes que se
suscitaren, és necessari de continuar-los, sospesar-los, resoldre'ls, aprofundir-los, concretar
los d'una manera constant i ininterrompuda. 1 aíxo és el que es procura que faci el
programa.
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De moment, durant aquest curs vinent, es tractaran temes referents a la marginació so
cial i territorial i als problemes concrets de la periferia (Paola Vinay, Anna Alabart, etc),
els temes referents a la visió nova del territori (Ramon Folch, Jordi Casassas), els referents
a la necessaria discussió de l'estructura i de l'evolució urbanes i de l'ecologia (Georges
Bertrand, Lluís Casassas, Montserrat Galera), sense oblidar l'analisi de les estructures fí
siques del territori (Joan Mateu, Antonio Gómez) i les sortides d'estudi habitual s (a Gra
nollers, a l'Alt Solsones i Bergueda Occidental).

S'intentará, dones, no tancar-se en cap cel-Iapartidista i no quedar presoners d'una in
terpretació abstracta de les relacions entre l'home i els medis ecologics, procurant de tro
bar l'accentjust d'una ciencia més social, en el sentit de la frase de Femand Braudel tantes
vegades citada (Isnard, Racine, Rochefort i altres): «Em sembla que la geografia, en la
seva plenitud, és l'estudi espacial de la societat o, per arribar al fons del meu pensament,
l'estudi de la societat per l'espai-.

Al moment en que tot Catalunya esta experimentant canvis tan notables (en les estructu
res del transport, en l'extensió del fenomen de la periurbanització galopant; en la creació
de noves centralitats urbanes i l'afermament del fet metropolita; en la penetració de xarxes
d'ensenyament superior a capes i a racons fins ara oblidats, amb noves concepcions de
l'oci i dellleure, etc) la geografia no pot quedar-hi al marge. És convenient que hi hagi
l'analisi feta pels geografs i des de la geografia. És una veu que s'ha de deixar sentir. No
és lícit d'opinar que la responsabilitat de resoldre les grans qüestions només és del altres
(polítics, planificadors, funcionaris públics ... ). Cal deixar sentir la veu dels geografs,

La Societat Catalana de Geografia continuara seguint aquest camí que tantes vegades
ha assenyalat, i voldria emprendre'l acompanyada de tots.aquells a qui preocupa l'eclosió
de la ciencia, la sevaplenitud i el coneixement de la transformació de la societat de Catalunya.

LI. C. i S.
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