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L’any 1982 en Joan Sabí va tenir un paper important en la posada en marxa
de la nova etapa de la revista del Departament, la que vam anomenar a par-
tir de llavors DOCUMENTS D’ANÀLISI GEOGRÀFICA (DAG). En efecte, tot just
després d’haver passat unes oposicions d’agregat (un cos docent anterior a la
LRU), el Departament de Geografia em va encomanar la direcció de la revis-
ta (que havia iniciat l’Enric Lluch l’any 1974 i que fins en aquell moment
havia publicat cinc números en tres sèries diferents). De sobte, em vaig trobar
molt superada per la responsabilitat de la tasca i recordo encara els ánims i
l’ajut que em van donar José Manuel Blecua (en aquells moments director del
Servei de Publicacions de la UAB) i la meva col·lega Pilar Riera, que em recor-
dava afectuosament (en el viatge de tornada de Madrid de les oposicions) que
després d’aquestes em devia a alguna tasca col·lectiva important per al Depar-
tament. Doncs bé, en el moment de buscar equip per a la feina, en Joan Sabí
va ser un incondicional des del primer moment. En un context en què potser
no tothom creia de la mateixa manera en el poder de la paraula escrita, ell em
va animar amb el seu entusiasme i em va ajudar a tirar-la en davant. Va for-
mar part de bon principi del consell de redacció juntament amb l’Enric Lluch,
en Jordi Borja i en Toni Tulla. De tots ells, en Joan era «el jove» i, de fet, era amb
ell amb qui em reunia més sovint, almenys un cop per setmana (no teníem
cap ajuda de tipus administratiu i tot ens ho havíem de fer nosaltres, en un
temps en què encara no teníem ordinadors personals —perquè no existien…!).

Ell es va encarregar molt aviat de tot el tema de subscripcions i em va aju-
dar amb la qüestió dels intercanvis i de les ressenyes; també es va encarregar de
buscar finançament a través de la publicitat, és a dir, de fer publicitat a la revis-
ta per obtenir un finançament, que havíem de guanyar i treballar per a cada
número. Molt aviat (el 1983-1984) es va afegir a l’equip en Joan Nogué i les
reunions de feina amb els «dos Joans» —que les van anomenar de «petit
comitè»— es van tornar encara més engrescadores; i també les del ple del con-
sell de redacció, que a l’estiu es feien a la terrassa de casa meva «al carrer de les
Santjoanistes, envoltats per ratafia i galetes», com diu una d’aquestes actes del pri-
mers anys i escrita per un dels dos Joans… Recordo que en Joan Sabí va saber
posar ordre al meu tradicional desordre de papers i ell va organitzar el primer arxiu
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seriós de la revista, que ens va ajudar en gran manera a funcionar. A mitjan
dècada de 1980 es va incorporar la Maria Villanueva, i durant tota la dècada
en Joan va continuar molt actiu a la revista, i no va deixar el secretariat de redac-
ció (o «petit comitè») fins que al 1995 va desaparèixer en crear-se un Consell
Assessor molt ampli al qual també va quedar integrat en Joan.

Però la contribució d’en Joan Sabí no només va ser a l’edició i organització
de la revista, sinó que hi va fer aportacions científiques ben interessants. Entre
el 1982 i el 1994 hi va publicar tres articles, dues notícies, una nota i docu-
mentació i una ressenya de llibre. El primer és sobre els canvis històrics del
paisatge a la comarca del Bages (Sabí, 1983), tema de la seva tesi doctoral.
Força més tard, el segon article (Carreras i altres, 1990) és un exemple de la
col·laboració amb els seus antics col·legues de la Universitat de Barcelona i
tracta de les modificacions tèrmiques a les ciutats i de «l’illa de calor» a Barce-
lona (en aquest sentit valoro molt que en Joan ajudés a fomentar les relacions
del nostre departament amb els de la «Central»). El tercer article (Priestley i
Sabí, 1993) tracta sobre la incidència mediambiental dels camps de golf en el
medi local i planteja sobretot els problemes de l’escassetat d’aigua en l’entorn
mediterrani. Les dues notícies tracten de dos congressos francòfons, l’un cele-
brat a Avinyó (Nogué i Sabí, 1983) i l’altre a Friburg (1993), aquest últim
sobre climatologia. La nota i documentació (Sabí, 1994) glossa un homenat-
ge a Georges Bertrand que va tenir lloc a Tolosa el 1993, mestre d’en Joan
durant la seva estada a la Universitat de Tolosa, i figura que valora d’una forma
molt entranyable i personal al final del seu escrit. Hi ha també una ressenya
escrita per en Joan i en Manel Miró (Miró i Sabí, 1983) d’un llibre francès de
geografia física traduït a Barcelona per Anagrama, fruit del seu interès per
donar a conèixer els treballs dels geògrafs francesos.

En definitiva, cal remarcar que en Joan ens va ajudar a DAG a potenciar
les relacions amb la geografia francesa, equilibrant d’alguna manera el predo-
mini de l’enfocament anglosaxó que sempre ha estat present a la nostra revis-
ta. També cal remarcar que la contribució d’en Joan a DAG —tant com autor
com des del secretariat de redacció— es va centrar en la geografia física i, en par-
ticular, en temes mediambientals, dels quals va ser un dels iniciadors entre
nosaltres. DAG li deu molt a en Joan i nosaltres també.
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