
REPARAZ RUIZ, Gonçal de

Geògraf. Va néixer a Sèvres (París) el 15 de gener de 1901. 
Fill de diplomàtic va viure durant la infantesa i la joventut en 
nombrosos països. Residí a Barcelona entre 1921 i 1939, fent 
de professor de l’Escola de Ciències Socials i de l’Escola de 
Nàutica. Va ser un dels introductors de la geografia moderna 
a Catalunya, des del Centre Excursionista de Catalunya, on 
exercí funcions directives, i la Societat Catalana de Geogra-
fia, que contribuí a fundar el 1935. Després de la Guerra Civil 
s’exilià passant a França, on es doctorà a Tolosa de Llengua-
doc el 1940 amb la tesi «Histoire de la géographie d’Espag-
ne» i treballant com a professor associat a la Universitat de 
Bordeus. El 1948 es va traslladar a París, on passà a dirigir el 
Departament de Publicacions de la UNESCO. L’any 1951 va 
instal·lar-se al Perú, com a cap d’una missió d’assistència tèc-
nica d’aquest organisme. Hi residí fins a la seva mort, esdevin-
guda l’any 1984. El seu interès per la geografia catalana el va 
portar a realitzar una monografia sobre la plana de Vic (1928) 
que constitueix un dels primers estudis moderns de geografia 
comarcal. El treball segueix, com havia fet Pau Vila amb la 
Cerda nya, un ordre semblant als estudis geogràfics regiona-
listes de l’escola francesa. L’estudi s’inicia amb els aspectes 
de geografia fí sica (característiques geològiques, climàtiques, 
de relleu, hidrogràfiques i de vegetació). Reparaz sintetitza 
tots aquests elements dins d’unes petites «regions naturals», 
que reflecteixen les uni tats de relleu: el fons de la Plana, el 
Collsacabra o Cabrerès, la vall del Ges i la serralada del Llu-
çanès. Pel que fa a la geografia humana, estudia la història 



de l’ocupació del sòl, la població, el pobla ment i els trets que 
presenten les diferents activitats econòmiques (agri cultura, 
ramaderia, indústria i comerç). El treball acaba amb un dar-
rer capítol que presenta un cert caràcter global, i estudia els 
transports i les vies de comunicació. La informació que s’hi 
exposa es completa amb un apèndix de monografies locals 
dels nuclis urbans i dels principals agrupaments rurals. Se-
gons el mateix Reparaz, la preparació d’aquesta monografia 
va ser el resultat d’un intensiu treball de camp: «em vaig de-
dicar a la preparació del meu estu di sobre la Plana de Vic, 
recorrent amb la motxilla a l’esquena tota la regió, de poble 
en poble, examinant, estudiant, qüestionant».
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