
Del primer curs de geografia regional de
l'Estudi General de Girona

EIs darrers dies d'aquest mes de juny s'ha celebrat a Girona el primer curs de Geografia
Regional, organitzat per l'Agrupació d'Historia, Geografia i Arts de I'área de Geografia
dels Estudis de Lletres de l'Estudi General de Girona. Aquest curs formava part dels Cur
sos Universitaris d'Estiu de l'Estudi General de Girona i Joan Nogué en fou el professor
responsable.

Durant els tres dies que duraren els cursos, els professors que hi participaren parlaren
de la nova geografia regional i dellloc que aquests ensenyaments han d'ocupar en el si
de la ciencia, de com ha repercutit en la geografia regional l' evolució de la geografia,
del sentit mateix de la geografia regional, de l'enfocament bioregionalista, dels conflictes
regionals actuals, dels nous enfocaments teorics i metodologics, etc.

Celebrat dos mesos després de les «Jornades sobre regionalització» que havia organit
zat la Societat Catalana de Geografia, aquest curs de Girona confirma I'interes que tenen
els geografs en debatre les qüestions territorials des de l' enfocament nou de la geografia
regional. Confirma el moment actual d'obertura de la geografia catalana, perqué aquest
curs ha fet possible una altra vegada la reunió de geografs i estudiosos de procedencia
geográfica ben diversa (entre d' altres que se citaran després, hi havia participants de la
Universitat de Barcelona, de la Universitat Autónoma de Barcelona -Puig, Rodés,
Trullén-, de la Universitat Autónoma de Madrid -Gómez Mendoza, Ortega Cantero-,
de la Maison de la Géographie de Montpelier -Ferras-, de la Facultat de Lletres de
Tarragona -Prats-, de la Universitat de Newcastle upon Tyne -Peter Taylor-, etc.)
i de tendencies doctrinals ben diferents.

Pero, en canvi, tots aquests professors, com que se sentien units per preocupacions co
munes van poder dialogar -la capacitat de dialeg és una característica determinant de
I'especie humana- i ho feren amb profit, davant d'un públic nombrós vingut, també,
de punts ben diversos.
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És plaent d'assenyalar que la Societat Catalana de Geografia no manca a la cita de Gi
rona. Entre els socis que hi participaren es pot remarcar, en primer lloc, l'organitzador
responsable del curs, professor loan Nogué; el president de la Societat Catalana de Geo
grafia, que pronuncia la llicó inaugural; la vice-president de la Societat, professora Maria
Dolors Garcia Ramon, que modera una taula rodona; el professor Lluís Riudor, que hi
pronuncia una altra llicó, etc. 1, entre els assistents, també s'hi veieren d'altres socis de
la Societat Catalana de Geografia com, per exemple, els senyors Burgueño, Busqué, Ba
tallé, Font, Majoral, Nogueira, Tort, etc.

Realment, aquest curs 1988-1989 que ara acaba, haurá proporcionat algunes ocasions
ben importants de discussió i de confrontament científic, reunions que per forca hauran
de deixar un solc intens en la geografia de Catalunya. S'ha d'estar convencuts de que
aquest és el camí que convé seguir si es vol que la geografia estigui present en el debat
tan gran sobre el paper de la ciencia en el món nou que entre tots s' esta formant -o que
s' arribara a formar malgrat les reticencies d'alguns- i que és el camí que convé seguir
si es vol que la geografia de Catalunya arribi a tenir un conjunt salid d'idees que permeti
debatre-Ies amb profit, cada dia i, sobretot, en una reunió general i profunda que se ce
lebrara.
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