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Els quatre signants de la proposta —Jordi Galí, Guillem López-Casasnovas, Andreu 

Mas-Colell i jo mateix— creiem que Clara Ponsatí i Obiols reuneix les condicions ordinà-

ries que el reglament de l’IEC requereix per a poder-la nomenar membre corresponent, 

en residir i treballar fora de territoris de parla catalana. Ens sembla una candidata idònia 

per la seva trajectòria i vàlua professional i acadèmica i també pel seu compromís personal 

envers el país, ben conegut i ben present.

Adaptació del text llegit pel senyor Albert Carreras de Odriozola en el Ple del dia 

13 de febrer de 2020

Perla B. Zusman

P erla Zusman va néixer a Buenos Aires 

(Argentina) l’any 1964 i es va llicenciar en geografia a la Universitat de Buenos Aires. 

També va fer el Màster en Integració d’América Llatina a la Universitat de São Paulo, 

Brasil (1996). Va cursar els estudis de doctorat en geografia humana a la UAB (1996-2000) 

i va presentar una tesi sobre la construcció del territori colonial del Riu de la Plata.2 Pos-

teriorment, va obtenir una beca postdoctoral, també a la UAB, des del 2000 fins al 2003. 

A la seva tornada a l’Argentina va entrar com a investigadora al Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), amb seu a l’Institut de Geografia  

de la Universitat de Buenos Aires. En l’actualitat és vicedirectora d’aquest institut i des 

del 2014 també n’és docent titular. L’any 2010 va tenir una beca Fulbright per a fer una 

estada postdoctoral a la Universitat de Dartmouth, als EUA.

2. El títol de la tesi doctoral era «Tierras para el rey. Tres fronteras y la construcción colonial del Terri-

torio del Río de la Plata (1750-1790)», sota la direcció de Maria Dolors Garcia Ramon.
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La seva activitat com a docent i investigadora s’ha orientat a renovar el camp de 

la geografia històrica i cultural a l’Argentina, incorporant-hi la dimensió històrica, cultu-

ral i política. El seu enfocament posa en relleu el diàleg entre les mirades europees i llati-

noamericanes sobre els conceptes de paisatge, identitat i territori, per a analitzar els 

processos de formació territorial i construcció de les identitats i paisatges a l’Amèrica 

Llatina en el passat i en el marc de la globalització. En aquesta línia s’emmarquen molts 

del projectes internacionals i nacionals en què que ha participat o que ha dirigit, en par-

ticular dos dels que dirigeix o codirigeix actualment.

El primer es titula «Geografías discursivas y visuales en los procesos de (re)confi-

guración territorial. De la formación estatal a las reivindicaciones identitarias de inicios 

del siglo xxi» (CONICET, Argentina). I el segon, «El campo en disputa: mercantilización de 

naturaleza y cultura, territorio y desarrollo rural en Argentina», del qual és codirectora.

Cal esmentar que, com a experta en geografia, el 2014 va ser l’assessora redactora 

d’un informe estudi tècnic sobre el tema de la identitat territorial per a la Subsecretaria 

de Planificació Territorial de la Inversió Pública.

Perla Zusman ha publicat una seixantena d’articles en revistes internacionals i 

nacionals de referència en el seu camp i una seixantena de capítols de llibres i cinc llibres 

publicats en editorials argentines i estrangeres de referència.

La seva projecció internacional és sòlida; ha estat invitada com a conferenciant o 

per a impartir cursos de postgrau en moltes universitats internacionals de l’Amèrica Lla-

tina: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Pelotas i Manaos, al Brasil; a Santiago de 

Xile; a Ciutat de Mèxic i Guadalajara, a Mèxic; Bogotà i Medellín, a Colòmbia. I també 

d’Europa: a la Universitat Carlos III de Madrid i a la Universitat de Girona; a la Univer-

sitat d’Estocolm i a Jena, a Alemanya. També ha estat membre de la Cultural Approach 

in Geography de la Unió Geogràfica Internacional (UGI) (2004-2012) i actualment ho és 

de la Commission on the History of Geography, també de la UGI (2012-2020).

Des de la seva arribada a Catalunya, el 1997, Perla Zusman ha mostrat molt 

d’interès a conèixer i interactuar amb el món acadèmic i intel·lectual de la cultura catala-

na, fruit de la seva estada de sis anys i escaig en aquest país (comprèn molt bé el català i 

l’escriu, però és molt tímida a l’hora de parlar-lo). Des que va tornar a l’Argentina, ha 

actuat com a pont amb el món universitari i acadèmic dels nostre país.

Durant els seus estudis de doctorat i postdoctorat a la UAB, va mantenir vincles 

amb diverses universitats catalanes, sobretot amb la de Barcelona, la de Girona i la Pompeu 

Fabra, així com amb la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC. Per exemple, es va 

incorporar a l’equip de treball del projecte finançat per la nostra Secció «Viatges i expedi-

cions científiques catalanes a l’Àfrica durant els segles xix i xx. Una visió des de la geogra-
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fia postcolonial», dirigit per Joan Vilà-Valentí i Joan Nogué (2002-2006). L’any 2004 va 

obtenir la borsa d’estudi Generalitat de Catalunya, de l’IEC, de tres mesos de durada, per 

a treballar en un tema paral·lel. A partir d’aquesta recerca, la doctora Zusman va editar 

un llibre (conjuntament amb Joan Nogué i Maria Dolors Garcia) titulat Una mirada cata-

lana a l’Àfrica. Viatgers i viatgeres dels segles xix i xx (1859-1936) (Pagès, 2008). Així 

mateix, va ser coautora —amb Maria Dolors Garcia Ramon, Lluís Riudor i Antoni Luna— 

de l’article «Roda el món i torna al Born: viatgers catalans al Caire al tombant del “fin de 

siècle” (xix)», publicat el 2005 a Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

En tornar a l’Argentina, es va preocupar per promoure vincles entre la cultura 

argentina i la catalana, a través del món universitari i d’altres. Així, va organitzar la pre-

sentació del llibre esmentat dels viatgers catalans (feta amb un projecte de l’IEC) al 

Centro Cultural de España en Buenos Aires, el 2009; darrerament, el 2017, ha promogut 

la firma d’un conveni de cooperació entre la UAB i la Universitat de Buenos Aires. Cal 

esmentar que té una relació fluida amb les universitats catalanes a través de projectes 

conjunts, conferències i participació en diversos tribunals de tesis doctorals.3

Ha participat, del 2005 al 2009 i sistemàticament, a l’AGAUR com a avaluadora 

dels grups consolidats de recerca de la Generalitat de Catalunya (SGRJ) i de les beques 

per al finançament de viatges a l’exterior. És membre del Consell Editorial de la revista 

Documents d’Anàlisi Geogràfica (UAB).

També és membre de la Societat Catalana de Geografia des del 2002, i en diverses 

oportunitats ha estat avaluadora de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geo-

grafia (2006-2008).

En resum, considerem que la candidata que presentem compleix amb escreix, a 

ulls dels qui la proposem, tots els requisits imprescindibles per a passar a formar part 

d’aquest Institut com a membre corresponent. S’hi implicarà i s’hi dedicarà, això segur. 

Per tant, ens sembla una candidata idònia, per la seva trajectòria i vàlua professional i 

acadèmica, i també pel seu compromís personal envers el país i la cultura catalana.

Adaptació del text llegit per la senyora Maria Dolors Garcia Ramon en el Ple del 

dia 13 de febrer de 2020

3. Es tracta de les tesis doctorals següents: l’imaginari colonial espanyol del Marroc. Geografia, gènere 

i literatura de viatges (1859-1936), de Rosa Cerarols i dirigida per Maria Dolors Garcia Ramon (UAB, 2008); 

Franco Farinelli: el llenguatge cartogràfic com a figura del pensament, de Bernat Lladó Mas (UAB, 2010), i Ges-

tionando la diversidad del territorio periurbano desde la complejidad de las instituciones estatales. Implementación 

de políticas públicas para el sostenimiento de la agricultura en los Bordes de la Región Metropolitana, d’Andrés 

Barsky (UAB, 2013).
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