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Introducció

Estem reunits, avui dia 4 de juny de 2013, per honorar la memòria d’Enric Lluch i
Martín. Recordem un amic i un gran científic català. Enric Lluch, que va néixer a
Barcelona i ens deixà l’any passat, va ser cabdal en la renovació de la geografia en
l’àmbit científic, docent i divulgatiu. Va contribuir de manera decisiva en la con-
cepció de la geografia com a ciència social, amb nous mètodes, nous enfocaments,
amb una profunda obertura disciplinària i desplegant un conjunt ampli d’iniciati-
ves en tots els camps.

Llicenciat en història per la Universitat de Barcelona, Enric Lluch cursà estudis
de peritatge industrial. Va dur a terme la seva activitat docent a la Universitat de
Liverpool, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, i
en aquesta última va impulsar la creació del Departament de Geografia. També va
col·laborar en la publicació de treballs sobre pensament geogràfic i àrees funcio-
nals a Catalunya, i sobre la gènesi i el debat de l’organització territorial catalana,
així com estudis sobre la geografia planetària de la societat humana. La seva trajec-
tòria va ser guardonada amb el Premi Ramon Fuster, la Medalla d’Or de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Distinció Jaume Vicens Vives.

Jo vaig tenir l’honor de col·laborar amb ell en una obra immensa sobre la geogra-
fia de les societats humanes en què hi havia un capítol sobre l’estructura social. Vaig
passar moltíssimes hores treballant amb ell, que coordinava amb amabilitat infinita
la feina d’amics, coneguts i professionals, amb aquella voluntat tan forta que tenia
i una modèstia extraòrdinaria que el feia ser pràcticament àgraf en algunes coses.

Estic segur que l’Enric no hauria volgut cap mena d’homenatge, però com que,
malauradament, no comptem amb la seva presència avui, hem decidit retre-li ho-
menatge amb un to senzill.

Aquest acte ha estat organitzat per la Presidència de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (IEC), juntament amb la Societat Catalana de Geografia i la Societat Catalana
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d’Ordenació del Territori —filials de l’IEC—, el Departament de Geografia de la
UAB i l’Associació Catalana de Ciència Regional.

Enric Lluch, un gran mestre —i dono fe que era una persona de gran importàn-
cia per a les ciències socials catalanes, no solament en l’àmbit de la geografia— i una
persona que no es repetirà perquè és un cas extraordinari de multidimensionalitat.

Salvador Giner de San Julián
President de l’Institut d’Estudis Catalans
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