
LLUIS SOLE I SABARIS (1908 - 1985)

La figura del doctor Lluis Sole i Saba-
ris, fa poc desapareguda (14 de juliol de
1985), romandra entre nosaltres, els qui
hem estat alumnes i deixebles seus, com
la figura mes important de la geologia del
nostre pais. L'obit cs produi d'una manera
sobtada, als seus 77 anys acabats de fer.
Una crisi renal agreuja ineluctablement la
seva salut molt afectada per una cardio-
patia forga controlada, que suportava feia
mes de quinze anys. En poques hores dei-
xa d'cxistir a la vila de Capcllades, hoc de
la seva residencia familiar.
Puc anticipar a la biografia, als fets i als

comentaris que segueixen, que s'ha extin-
git amb ell el darrer geoleg complet, o
polivalent, com s'estilava durant el se-
gle xIx i la primera meitat del xx. A ell, Ii
ha local viure els nombrosos canvis histo-
rics, socials i cientifics esdevinguts al nos-
tre pals en tot allo que fa a la geologia i a
la geografia i, cal afcgir-hi, n'ha estat pro-
tagonista. Fou un home dotat d'una gran
valua com a pedagog, d'una gran capacitat
per a ]a feina i de molta sagacitat en la
seva tasca cientifica. Sole sabe capejar les
innombrables contrarictats i situacions de

Iota mena, cientifiqucs, politiques i huma-
nes que s'anaren succeint durant el perfo-

de historic que Ii toca viure. Com a uni-

versitari sabe envoltar-se d'un bon esplet

d'alumncs als quals transmcte 1'esperit
cicntific, el rigor i I'entusiasme per a la
geologia. Fou un grup nombros d'alumncs
i deixebles, lots ells cientifics, que molts

autors han anomcnat 1'«cscola geologica
catalana». En dir aixo vull inclourc-hi tots
aquells que, tot i no haver estat alumnes
directes dell, reberen l'escalf i 1'ajut di-
rccte, o indirecte, del seu mestratge. Ha
estat un home molt inquiet i de gran ro-
bustesa fisica i moral, i d'una catalanitat
ben reconeguda, constant i fidel en els anys
mes dificils del regim anterior. Dirigia els

i de la geografia, ciencies que ell veia molt
agermanades. Dcixa, cn traspassar, una
Ilarga vida abocada a la ciencia i amb mes
de quaranta-sis anys de docencia, un rol
mes llarg que no pas ningu de tesis docto-
rals (vint-i-set) i una bibliografia extensis-
sima, dos-cents seixanta-nou titols, i pot-
ser mes. Comptat i dcbatut, vet aci un ba-
lanq que voldria qualificar de netament
positiu; i en asseverar aixo no puc sos-
treure'm a allo que deia VTRGILI (1979),
alumna de l'illustre desaparegut: «que els
nostres judicis seran conscientment sub-
jcctius i parcials a causa de la convivencia
i del tracte constant al llarg de mes de
quaranta anys de feina en comu».

ELS ANYS FORMATIUS

El professor Llufs Sole i Sabaris nasque
accidentalment a Gava, el 18 de maig de
1908; fill gran dels cinc fills de Felip Sole
i de Maria Sabaris, tres nois i dues noies.
Aviat, pero, el pare d'aquella familia de
docents es trasllada a l'Escola Normal de
Lleida, ciutat on en Lluis visque la prime-

ideals envcrs 1'engrandimcnt de la geologia
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ra joventut. Dc 1919 a 1925 feu cis estudis
de batxillerat , cosa quc va alternar amb
els estudis de mcstrc a 1'Escola Normal
d'aquella ciutat . Despres es trasllada a
Barcelona ( 1925 ) per tal de seguir la lli-
cenciatura en ciencies naturals, i n ' obtin-
gue el titol , 1'any 1929, amb la maxima
qualificacio d'exccllcnt i premi extraordi-
nari. Cal dir quc durant tres anys de la
seva llicenciatura fou becari de 1'Academia
de Ciencies (1926-1929) i de 1Institut Geo-
logic Provincial de Barcelona (1927-1930)
i anaturalista agregat honorific >> del Museu
de Geologia barceloni.

Aviat el nou llicenciat en ciencies fou
acollit al laboratori dc geologia del doctor
Maximino San Miguel de la Camara, on
troba cl doctor Marcet Riba , el guiatge
dels quals seguf . Aviat s'establi una solida
amistat amb aquest darrer que dura tota
la vida. No triga gaire a esdevenir ajudant
i despres auxiliar de les catedres de geo-
logia de la Facultat de Ciencies de Bar-
celona (d'octubre de 1930 a febrer de 1939).
I, sota la direccio de l'esmentat catedratic,
emprengue els estudis de doctorat. Va es-
collir un tema de paleontologia: els coralls
fossils de 1'Eoce catala ; per la qual cosa,
1'any 1933, guanya una pensio de la Junta
de Ampliacion de Estudios que Ii permete
fer una llarga cstada a Alemanya, determi-
nar-hi els seus especimens i, de passada,
aprendre la llengua alemanya.
Aquests estudis foren closos amb la pre-

sentacio d 'una memoria doctoral , ] a pri-
mera en ciencies naturals que es va sos-
tenir a Barcelona dins el mart de la Uni-
versitat Autonoma , cn plena guerra civil,
l'any 1937, i n'obtingue la qualificacio d'ex-
cellent. La memoria fou publicada abreu-
jadament al butlleti de la Socicdad Espa-
nola de Historia Natural i completa, mes
tard, a 1'Academia dc Ciencies. Vull fer
remarcar que el tema de la paleontologia
escollit com a tesi de doctorat no va pro-
moure pas una vocacio decidida envers
aquesta ciencia , sino que molt abans de
cloure el periode de doctorat , la seva vo-
cacio, la de tota la vida , se I'endugue cap
a la geografia fisica, entesa en el sentit mes
ampli de les ciencies de la Terra ; atret al-
hora pels seus dos vessants , el de la geo-
grafia fisica i el de la geografia humana tal
com ho concebien cis geografs de l'escola
francesa . Pau Vila, introductor dels nous
torrents geografics a Catalunya, exerci un
veritable mestratge sobre el jove geoleg
que era en Sole.

Seguint la biografia de Sole, cal dir que
parallelament a les esmentades activitats
universitaries , fetes durant el seu periode
formatiu , feu oposicions , als vint-i-quatre
anys , a una catedra d'institut . Fou nome-
nat catedratic d'historia natural i destinat
en primer Iloc a l'Institut de Figueres, du-
rant uns pots dies, i despres al do Tarra-
gona (oficialment de novembre dc 1932 a
novembre dc 1940), pero hi va complir ben
poc la seva docencia perque fou cridat pel
doctor Estalella , en qualitat d'agregat en
comissio de serveis (14 de febrer de 1933)
a dInstitut Escola fundat per la Genera-
litat i establert al pare de ]a Ciutadella.
Hi va ensenyar la geografia en el sentit
ampli que he indicat mes amunt. No corn
a ciencia auxiliar de la historia , que era el
concepte que havia prevalgut fins alesho-
res entre els ensenyants, sino com a cien-
cia de ]a Terra , 1'home inclos . Amb aques-
ta circumstancia, excepcional dins 1'ense-
nyament secundari, de deslligament amb
l'assignatura d'historia i ben acomboiat
amb cis bons consells i les directrius del
doctor Estalella , Sole exerci uns ant's de
mestratge entre gent molt jove i duta per
un gran entusiasme i amb moltes ganes
de formar- se amb aquells metodes que
aleshores semblaven massa renovadors.
Tot aixo fou estroncat amb l'acabament
de la guerra civil (26 de gener de 1939).

El final d'aquella contesa, durant la qual
el jove Sole, mobilitzat, forma part de
1'equip de meteorologia militar, fou corn
per a tantes altres persones un esdeveni-
ment que altera radicalment la seva vida.
Una nova etapa se Ii obria. El nostre bio-
grafiat es va reincorporar a la seva catedra
d'institut; aquest cop al Mila i Fontanals
(del 21 d'octubre de 1939 al 6 dc novem-
bre de 1940) i, dolorosament, va haver d'a-
tendre des de la nova situacio oficial el
desmuntatge de l'Institut Escola i tots els
problemes de les convalidacions dcls estu-
dis quc s'hi realitzaren, especialment dels
cursos fets durant la guerra i que el nou
govern no volgue reconeixer.

SOLE A LA UNIVERSITAT DE GRANADA

Per altra banda , Sole entra de nou en el
laboratori universitari del doctor San Mi-
guel de la Camara i, sense defallenca, pre-
para les oposicions de catedratic d'univer-
sitat, les quals foren convocades entre au-
xiliars per a cobrir una vacant de la Facul-
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tat de Ciencies de Granada. L'especialitat
on que eren convocades ens fa somriure
ara: Geografia Fisica, Mineralogia i Geo-
logia. Una barreja de ben mal pair! El
tcmari a preparar era immensament ex-
tens i el temps atorgat, brevfssim. La cate-
dra granadina fou guanyada brillantment;
arribat, pert, el moment de presentar la
documentacio sorgiren les dificultats: ei
doctorat fet d'una manera incomprensible
a Barcelona, a la Universitat Autonoma i
en plena guerra civil, era quelcom que no
tenia cabuda dins la mcntalitat centralista
d'un funcionari madrileny, el qual va ne-
gar-se rodonament a reconeixer-li'n la va-
lidesa. Calgucren influencies molt podero-
ses per a veneer aquella muralla de difi-
cultats, i per a evitar que tot l'esforc fet
on les oposicions es perdes debades. Tin-
guem present, pero, que la facultat d'ator-
gar el titol de doctor, exclusiva de Madrid
(per aixo hom l'anomenava Universidad
Central), no fou concedida a Barcelona fins
a l'abril do 1954.

Mentrestant, el nostre biografiat s'havia
carat, als trenta-dos anys, amb Concepcio
Sugranyes de Franch (iuli.ol de 1940), anti-
ga alumna sera de l'Institut Escola, forca
mes jove que cll. Matrimoni extraordina-
riament prolific, del qual nasqucren onze
fills (Llufs, Mariona, Eulalia, Francesc,
Oriol 1, Ignasi, Jordi, Raimon, Caterina,
Ermengol i Pau). Bo i carat, va partir cap
a la Univcrsitat de Granada per iniciar aixi
la seva Ilarga i fructuosa vida d'universi-
tari (7 de novembre de 1940) i amb un sou
que amb prou feines permetia de sobre-
viure. Vet aci una prova de la seva heroi-
citat!

L'estada on aquella universitat, encara
que breu, tres cursos escolars incomplets,
fou molt activa, ja que va tenir 1'avinente-

sa de col-laborar amb c] Consejo Superior
de Investigaeiones Cientificas, i comptar
amb una seccio de geomorfologia de l'Ins-
titut Lucas Mallada acabat de crear; So-
le seguf Ies orientacions del doctor J. M.
Albareda, sccretari general del CSIC. El

fet es que ell tot d'una comenca a inves-
tigar les Cadenes Bctiques, la unitat geo-
logica peninsular, sons dubte ]a mes dificil
d'estudiar a causa de la tectonica de man-
tells. N'aplega la bibliografia, molt disper-
sa, i va establir relacions durables amb
els gcolegs francesos, holandesos i ale-
manvs quo s'hi havien interessat abans de
la II Guerra Mundial. Fruit d'aquesta ac-
tivitat fou la primera tesi doctoral eixida

del seu laboratori, redactada per Eduardo
Alastrue (1942), i el despertament de no-
ves vocacions, com foren les d'Asuncion
Linares i de Juan Martin Vivaldi.

Les Scrralades Bctiques han estat du-
rant anys un dels grans temes de recerca
de Sole i Sabarfs. D'una mancra molt espe-
cial cal evocar la bona amistat que el va
lligar amb of professor Paul Fallot, amb
qui feu un bon nombre de campanyes geo-
logiques, tot just acabada la gucrra mon-
dial, per aquellcs terres andaluses dels
anys quaranta, tan aspres i mal comunica-
des. Sens dubte li foren impressio les vir-
tuts d'aquell home, alhora proyccte i jo-
venfvol, que era cl professor Fallot: la scva
austeritat i frugalitat, la fidelitat a les ob-
servacions acurades, el detallisme carto-
grafic especialment de les arees mes com-
plicades, sense escatimar l'csforq ffsic,
quan hom no disposava de fotografia aeria,

ni de les cartes topografiques detallades ni

de vehicle de cap mena. L'honestedat cien-

tifica i la sinceritat en ]a mancra de dir

han estat, certament, virtuts comunes a
Fallot i a Sole: virtuts quo aqucst darrcr
volia quo cis sous deixebles se les fessin
seves com a norma a seguir on llurs inves-
tigacions. Amb aixo dit, vull for remarcar

que Sole sabe infondre-les a tots els alum-

nes universitaris. Vet aci una de Ics claus

del seu exit.

SOLE A LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA

La gran oportunitat de la scva vida sor-

gI quan el doctor San Miguel do la Camara
es trasllada a la universitat madrilenya a
ocupar una nova catedra de petrologia.
Aixo fet, el concurs de trasllat del doctor
Sole es feu sense cap entrebanc (7 d'abril

de 1943) i va venir a ocupar ]a catedra de
Geografia Fisica i Geologia Aplicada, or-
dinariament coneguda entre els estudiants,
com el laboratori de geologia, ja que cap
aquells anys nomes n'hi havia una altra:

la catedra de Cristallografia i Mineralo-
gia, mantinguda pcl doctor Francisco Par-
dillo. Cal recordar quo les do paleontolo-
gia i de petrografia foren cobertes anys
mes tard pels doctor J. R. Bataller (pa-
leontologia, 1949), i Alfredo San Miguel
(petrografia, 1950), respect ivament.
En un comencament, el laboratori de

geologia era a la tcrcera planta del pati
de ciencics, tot pujant-hi per l'escala de
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les oficines del rectorat. Despres fou tras-
lladat a un local mes ampli, clar i asso-
lellat al pavello del jardf, a la cantonada
amb el carrcr d'Aribau, on va romand:e-hi
fins a 1'any 1970, i de Ilavors enca es a la
segona planta del pati de ciencies en un
local encara mes gran i tranquil heretat
del doctor Buscarons, quan els qufmics
emigraren cap al nou edifici de Pedralbes.

L'activitat del nou professor barcelonI
aviat es feu ben palesa. L'equip del labo-
ratori queda format pel doctor Noel Llopis
i Llado, com a professor adjunt, i pels dos
nous Ilicenciats i companys de carrera, Jo-
sep M. Fontbote i Joan M. Ribera, com a
ajudants de classes practiques. El doctor
Alfredo San Miguel Arribas tambe hi era
com a encarregat de l'assignatura de pe-
trografia. L'equip aixf format pcis quatre
primers esmentats era d'una gran coheren-
cia, cndut pel mateix entusiasme i la ma-
teixa manera de fer i de pensar; cosy que
es traslluia i que hom apreciava tot d'una.
Confessa el qui escriu que es va matricular
a ciencies naturals atret pel renom del
nostre biogratiat i per la bona fama dels
qui hi col•laboraven. Feia pocs dies que ha-
via comencat el curs, 1'any 1944, quan jo
vaig demanar al doctor Llopis, professor
nostre de geologia general, que em deixes
assistir a les sessions cientffiques que es
feien periodicament al laboratori de geo-
logia. Fou aquell dia 1'ocasi6 en que vaig
coneixer el doctor Sole, presentat per Llo-
pis. Recordo que em feren obsequi d'unes
separates. Les vaig llcgir amb fruicio, i tot
seguit vaig remarcar que 1'estil del doctor
Sole era molt mes planer i scnzill d'enten-
dre que no pas el del doctor Llopis, molt
afeccionat als neologismes mes recargo-
lats, molts dells de procedencia germani-
ca. Ho evoco per tal de reforcar a116 que
ja he dit sobre les virtuts didactiques de
Sole; i penseu que aleshores jo estava a
Ics becerolcs de la geologia.

I son aquelles sessions cientffiques que
voldria rememorar ara. Eren uncs sessions
de conferencies i seminaris que se celebra-
ven rota el guiatge de Sole i Sabarfs. S'hi
exposaven les darreres novetats geologi-
ques, els resultats de les campanyes de
cartografia geologica, de tesis en curs, o
ja enllestides, sobre temes de geornorfolo-
gia, de tectonica; hi acudien els paleonto-
legs a oferir-nos els fruits de les darreres
troballes, especialment de paleomastolo-
gia. Hi venien tambe conferenciants de ben
llunv, com Paul Fallot, Kirk Brvan, Paul

Fourmarier, Pierre Birot, Andre Cailleux,
M. Parde, Orlando Ribeiro, Francis Rue-
llan, R. A. Stirton, Paul Pirlot, J. Cotelo
Neiva, S. Bellot, J. W. C. M. van der Sijp,
i ben d'altres. A116 quc ens atreia mes,
pero, a nosaltres estudiants, era el dialeg
entre mestres i estudiants, entre geolegs i
geografs, entre afeccionats a la geologia
i les persones consagrades, ja que tots for-
mavem part d'aquella mena de cenacle dc
la geologia catalana. Recordo que hi assis-
tien, no sempre tots alhora, mes d'una qua-
rantena de persones. A mes dels geolegs
de la casa: Noel Llopis, Josep M. Fontbote
i Joan Maria Ribera, hi eren assidus els
paleontolegs com Miquel Crusafont, Josep
F. de Villalta, Llufs Via, Jaume Truyols,
Josep Ramon Bataller, Josep Thomas Ca-
sajoana i Josep Thomas Domenech. Entre
els geografs, els senyors Salvador Llobet,
Josep Iglesies, Pere Blasi, Montserrat Ru-
bio, Joan Vila i Valenti, Pierre Deffontai-
nes, Ferrer de Franganillo i Josep M. Pu-
chades. Hi assistien, pero, d'altres geolegs,
com Valenti Masachs, Jaume Marcet i Ri-
ca, Constantino Gaibar, Domenech Palet i
Barba, Joaquim Folch, Manuel Font i Alta-
ba, Joaquim Montoriol, Jordi Figueras, Jau-
me Olive, Enric Sunyer i Coma, J. Bauza
i Rullan Guillem Colom, Eduard Crespell,
Jaume Pedreny, Josep Rafael Espinos, Jo-
sep Closas, Josep Darder, Andreu Munta-
ner... a mes a mes dels qui en anys suces-
sius forem alumnes de Sole, com Juan de
la Cruz Benitez, Ramon Margalef, Carmina
Virgili, Manuel Julivert, Nuria Sole, Isabel
Zamarreno, Jaume de Porta, Joan Rosell,
Antoni Obrador i ben d'altres de mes
joves.

Aquelles reunions fetes al laboratori de
geologia, durant el quart i el cinque de-
cennis, venien a suplir, en certa manera,
les que se celebraven abans de la guerra a
la Institucio Catalana d'Historia Natural,
ofegada pel franquisme, o tambe les reu-
nions cientffiques que tenien lloc, per
exemple, al Centre Excursionista de Cata-
lunya o al Club Muntanyenc, que roman-
gueren somorts durant aquells anys als
quals m'acabo de referir. Vull assenyalar
corn ja ho han fet alguns comentaristes
interiors, el fet que, amb aquestes ses-
sions de seminari, s'havien desplapat cap
a la Universitat les reunions informals de
diferents grups de geolegs i geografs. Sens
dubte, ner primera vegada, amb la presen-
cia de Sole i de Llopis, la universitat no
era vista amb malfianga.
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Tornant al moment de la seva vinguda

a Barcelona, l'any 1943, el doctor Sole es

va trobar, segons escrits dell mateix amb

un laboratori buit i dcsguarnit de tots els
elements necessaris per a iniciar una tasca
geologica, la biblioteca no supcrava els 200
volurns, i solament hi arribaven dues re-

vistes estrangeres. Li calgue tirar enda-
vant amb recursos molt migrats, com per
cxcmple l'inoperant Institut Geologic de

la Diputacio barcelonina, del qual ell esde-
vinguc director (1944-1965) o cis ajuts que
li arribaven a traves del Consejo de Inves-
tigaciones Cientificas. Aconseguf, si mes

no, mantenir 1'edici6 de les Memorias y
Comunicaciones, revista aperiodica, mit-
janc.ant la qual, el nou director pogue es-
tablir relacions de bescanvi amb un bon
nombre d'altres publicacions arreu del
mon. Merces als esmentats petits ajuts
economics de totes les entitats publiques
-comptant-hi, es clar, els de la mateixa
universitat- i a una bona administracio,
el seu laboratori esdevingue en pocs anys
un centre de recerca ben dotat i al dia. La
biblioteca, amb un magnific fitxer, una car-
toteca i una fototeca, es avui una de les
mes completes de tot l'Estat espanyol i un
element imprescindible de recerca per a la
nostra professio a Catalunya. Fa poc que
aquesta biblioteca ha passat a ser el nucli
de la biblioteca general de la Facultat de
Geologia.

Cal veure, pero, altres coses per a cop-
sar com era el panorama de la geologia
universitaria en aquella primera meitat de
segle; la grisor hi dominava. De fet, des de
1'any 1910, any de la creacio a Barcelona de
la llicenciatura en cicncies naturals, fins
al 1930, solament sortiren cinc estudiants
amb una vertadera vocacio de geoleg: Mar-
cet Riba, Rueda, Sole, Font-Tullot i F. de
Villalta. Aquesta migradesa de recursos
humans, gairebe tots abocats a la docencia
per raons de subsistencia, feia que els es-
tudis geologies del nostre pais estiguessin
molt endarrerits en acabar la Guerra Ci-
vil. <,La Seccio de Ciencies Naturals de
Barcelona no varia gaire els anys imme-
diatament posteriors a l'establiment de la
Universitat Autonoma (1933-1939): gairebe
els mateixos professors: Pardillo, San Mi-
guel de ]a Camara, Faura i Sans, un nom-
bre sembiant d'alumnes i els mateixos
plans d'ensen_yament de 1910, de quatre
anys de durada. En tot cas les transforma-
tions que es produiren afectaren molt mes
altres facultats, com Lletres, i problemes

generals universitaris... > «... pero aquella

colla de professors forasters, poc integrats

al pais, eren en general francament hostils

al nou sistema, cl qua] acceptaven si us

plau per forca> . <(En finir la Guerra Ci-

vil, molts d'aquells professors demostraren

un cop mes la manca d'interes pci pais en

proposar que fos suprimida la Seccio de

Barcelona, amb la qual cosa tots ells hau-

ricn passat a Madrid. Afortunadament, el

ministre Ibanez Martin tingue mes seny i

mes visio de futur.>> No cal dir que les

consegUi ncies d'un tancament de Seccio

com proposava aquesta gent haurien estat

fatals per al jovc Sole i per a totes les

promocions de naturalistes del quart i cin-

quc decennis d'aqucst segle.
Vegem uns aspectes universitaris del pa-

norama d'aquella postguerra. L'any 1944,

quan jo vaig ingressar a la universitat, no-

mes hi havia dos laboratoris: el de gcolo-

gia, de Sole Sabaris, i el dc cristal•lografia

i mineralogia dut pel doctor Francisco
Pardillo. No fou fins a l'acabament de la

nostra llicenciatura que vingueren noves

dotacions i nous catedratics: el doctor Jo-

sep Ramon Bataller (1949) i el doctor Al-

fredo San Miguel (1950), els quals comen-

caren a muntar els respectius laboratoris.

De vint-i-tres assignatures que tenia el nou

pla de 1944, quc nosaltres estrenarem, no-

mes sis eren propiament de geologia (calia

afegir-hi la geologia general) i la durada de

la llicenciatura era d'un any mes, cinc

anys, corn ara. El nombre d'estudiants que

sortien any rera any no superava mai les

deu persones. Hi havia de fet un nauizerus

clausus que calia complir. Sobre aixo, el

doctor Alcobe advcrtia severament, en co-
mencar cada any la biologia general, tot

dient que a naturals no hi havia places per

a mes de deu alumnes per curs, i ho deia

amb uns termes que avui serien qualificats
de aterrorisme verbal>>. Ell tenia cura prou

be de realitzar-ne la seleccio, i 1'aextermi-

ni>> dels no aptes. Recordo que les classes
nombroses, per cxcmple dels doctors Ibarz

i Alcobe, eren molt discursives (hi anavem
junt amb els de farmacia, que eren ma-
joria) i sempre comencaven, tothom dem-
peus, amb el brae aixecat i el professor
pronunciava els «gritos de ritual> , sota
aquell altar major format per les effigies
de Jose Antonio, de Franco i la creu, i al
peu la intangible cadira de 1'«estudiante
caido>>. Encara sort que aquestes manifes-
tacions de patriotcrisme imposades en
aquelles circumstancies desaparegueren
aquell mateix any.
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Mes tard, cl doctor Sole no va romandre
indiferent al renovellament de 1'ensenya-
ment de la geologia al nostre pals. Opo-
sant-se al parer dels veils catedratics, va
promoure les gestions per tal de dividir
les ciencies naturals en dues llicenciatu-
res: la de biologia i la de geologia. Amb
1'ajuda dispensada per J. M. Albarcda, se-
secretari del CSIC, fou constituida una co-
missio mixta de catedratics , presidida pel
qui mes tard seria ministre d'Educacio, el
professor Lora Tamayo, en la qual per part
de naturals figuraven San Miguel , Fernan-
dez Galiano , Cruz Rodriguez , Alcobe, Alfa
Medina i Sole i Sabaris . Aquest criteri pre-
valgue i fou aprovada 1'escissi6. Amb
aquest fet acordat, sorti al Butlleti Oficial
el 29 d'agost de 1953 l'ordre corresponent i
amb aixo es cloia un cicle d'cnsenyament
de les ciencies naturals a Catalunya. L'any
1957 sortia la primera promocio de Ilicen-
ciats en geologia, amb el titol d'aqucsta
professional itat (Salvador Reguant, Jaume
Assens, J. J. Iraola , A. Vila). Posteriorment,
Sole intervingue en la creacio de dues no-
ves seccions de geologia, a Oviedo i a Gra-
nada , on exercien Ilur docencia els profes-
sors Llopis i Fontbote , respectivament. En-
cara mes tard , Lora Tamayo, amb la refor-
ma universitaria de 1965, feu propici que
Pantie laboratori de geologia esdevingues
el Departament de Geomorfologia i Tec-
tonica ensems que Sole canvia de titulari-
tat academica.
Un altre aspecte que vull recordar es el

del doctorat. Fins a l'any 1953 la concessio
del titol de doctor era un privilegi de la
Universidad Central madrilenya. No se
be si vaig esser jo, amb 'la meva tesi, un
factor provocant del canvi de situacio. Era
preceptiu que les tesis dirigides pels pro-
fessors de « provincias » fossin presentades
el mes de maig de cada any per a esser
llegides el mes segiient. La meva, dirigida
per Sole, n'era una. Un retard invencible
em feu perdre la convocatoria . Corn a re-
sident a Madrid , pero, vaig anar a veure
personalment el director general, senyor
Perez Villanueva ( home d'horitzons oberts,
fou I'organitzador dels Congressos de poe-
sia) i li vaig exposar les condicions de
postergacio en que ens trobavem els doc-
torands no madrilenys a causa de Ics res-
triccions suara esmentades ; i tot seguit
nomena un tribunal ad hoc. La tesi fou
llegida el mes d'octubre sense cap entre-
bane, ni cap cerimonial , al Caseron de
San Bernardo , tot deixant estupefactes

cis mcmbres madrilenys d'aqucll tribunal
per aquella ruptura. La promesa d 'aquell
director general de posar remei a aquella
situacio de feudalisme madrileny es com-
pli amb una ordre del 25 de juny de 1954
(SOLE, 1974). La supressio d'aquell exclusi-
visme i l ' establiment de ]a <da ]liure compe-
tencia », corn diu Sole , feu clevar el nivell
de les memories presentades . A mes, la
lectura , a partir d'aquell moment , fou feta
corn en les <<soutenances » franceses o de
qualsevol altre pais europeu : una exposi-
cio-conferencia oral, tamb tota ] a documen-
tacio grafica necessaria, seguida de les pre-
guntes i observacions dc cada membre del
tribunal , i finida per I cs invitacions i les
festes del laboratori.
Un total de vint-i-set tesis forma la llista

de doctorands dirigits per ell, a mes d'unes
altres quatre en que hi intervingue activa-
ment. Vet aci una relacio insuperable per
a molts professors . I vull puntualitzar que
Sole i Sabaris poques vegades va imposar-
ne els tcmes als sous dcixcbles els quals
omplen tot cl ventall de la geologia moder-
na: des de la geofisica , o la geologia mari-
na, a la historia de la geologia . Aixo es una
prova del seu esperit obert. Vull recordar,
de passada, que la tesi de Joan M. Ribera i
Faig fou un dels primers encarrecs del doc-
tor Sole; ara, al cap de quaranta - tres anys,
presenta ]a memoria . Horn podra parlar
d'una tesi postuma.
A partir de la primera promocio del pla

de 1944, el doctor Sole va imposar als alum-
nes inscrits a l'assignatura del darrer any
de carrera (la geologia aplicada, la gco-
logia d'Espanya , etc.) que rcalitzessin un
treball monografic de camp, ceneralment
la cartografia geologica d'una area relativa-
ment petita, que formes , pero , una unitat
geologica. Aixo implicava , ultra la tasca de
mapar, 1'estudi estratigrafic, tectonic, pa-
leontologic , morfologic i evolutiu; i a mes
calia cercar-ne les fonts i presentar-lo en
forma de memoria i tota la documentacio
grafica que horn havia reunit. Aixi era ad-
quirida una formacio i una practica de
camp imprescindibles en la vida professio-
nal d'un geoleg. Son cores que nomes s'a-
prenen amb aquest exercici feixuc i dur
que es el treball de camp. Ell deia amb
rao quc no volia geolegs de salo, o de mu-
seu. A qui escriu li toca 1'estudi dell tu-
rons paleozoics del terme de Barcelona
(Monterols , Putxet, Vallcarca , la Peira),
amb cartografia a 1:5000 ( i al camp a
1'1:2.000 ); al doctor Lluis Via, Ii pertoca
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cl tutu de Montcada; a Nuria Solc, cl Pa-
leozoic de Malgrat, etc. Al ]larg dels anys,
fins practicamcnt a la jubilacio, Sole rcunf
una informacio molt voluminosa, cncara
quo de valor irregular, que omplia tot un
armari del laboratori. Cap als darrers anys,
aquesta tasca do ]a ,zona», fou combatuda
pets alumnes amb diversos arguments, i
fou substituida per les tesines do llicen-
ciatura.

Aquella etapa del nostre desenvolupa-
ment universitari quc va del 1953 al 1965
fou d'una gran transcendencia perquc amb
la creacio de novel sections de geologia
les necessitats docents promogucren una
forty demanda de noun professors. Sorgf
la nova figura de professor agregat i des-
pros la d'adjunt numerari. Fou el moment
avinent perquc molts dels antics alumncs
del doctor Sole (i cal dir-ho tambe d'altres
laboratoris barcelonins, especialment de
mincralogia i palcontologia) fossin nome-
nats catcdratics, o agregats d'univcrsitat,
sempre pel malastruc proccdimcnt de les
oposicions. Fou, on efecte, el moment his-
toric d'expansio de 1'escola catalana de
geologia.

Per llci de vida, cls dcixebles de Sole

1'abandonaren, un rera 1'altre, en cercar

un modus viveudi fora de Barcelona. I aixo

fou sons dubte un dels aspectes mes

amargs do la seva vida. La defeccio sense

retorn de Joan M. Ribera i Faig a Ameri-

ca, on fou el primer. La partenca mes

amarga de totes, certament, fou la dc Noel

Llopis, cl gran amic i collaborador. Marxa

cap a Oviedo el 1948. Tot feia pensar que

la seva absentia duraria uns pocs anys. Un

mal fat, pero, Ii barra el retorn en molt

divcrscs ocasions. El doctor Sole em conta

quo on una avincntcsa Llopis any, on finir

el cinque decenni, a demanar al seu bon

amic i company d'Oviedo, don Torcuato

Fernandez Miranda (aleshores director ge-

neral d'univcrsitats), la creacio d'una cate-

dra (d'estratigrafia?) a Barcelona. Sembla

que Ii va contestar mes o menys aixf: « Jd

eres catalan, verdad?, pfdemc la que to

quieras menos esta...». Al cap de poc, Llo-

pis, havent fet de nou uncs oposicions a

estratigrafia, als 48 anys, es traslladava a

la Complutense do Madrid. La seva tragica

mort, d'accident automobilfstic (el 14 de

febrer de 1968), tally do soca-rel el desig do

Sole tantes vegadcs manifestat. No puc
dubtar que el seu laboratori i tota la see-
66 de geologia barcclonina s'hauricn re-

forcat i cngrandit molt amb la seva col-

laboracio i cxpcricncia.
Aqucsta infrastructura univcrsitaria i la

creacio do la nova professionalitat geolo-

gica, ha let que on pocs anys hagi estat

omplert un dcls buits mes vcrgonyosos,

cientificament parlant, de l'Estat espanyol.

Com he dit havicn estat poqufssims ell

cientifics quc es dedicaven a la geologia

d'una mancra activa -i on dir aixo hi in-

cloe cis enginyers de mines- cap als anys

quaranta i cinquanta; es podicn comptar

amb els dits. Espanya, on aquclls anys, era

un veritable desert de gcolegs i a mes un

estat on la geologia estava quasi tota per

for, cosa quo contrastava fortament amb

a116 quo trohavem on traspassar Ics fron-

teres. Les dades de que disposavem eren

puntuals, la cartografia a cscala detallada

(p. ex. 1:50.000) era quasi inexistent, o in-

descriptiblement mal cngiponada, llevat

d'alguncs notables exceptions. Hom dispo-

sava tot just do divcrscs sintesis fetes per

gcolegs estrangers vinguts abans de la

Guerra Civil. Hcus acf el panorama poc

afalagador arnb que el nostre biografiat

s'hague d'enfrontar tan bon punt corn ell

entry a la universitat com a docent. D'una

mancra clarivident deia quo Tunica ma-

ncra de combatre el retard del nostre sub-

desenvolupament geologic consistia a po-

sar al mon noun cicntffics i enscnyar-los

geologia i, per damunt de tot, la geologia

de camp. Crear la professionalitat de la

geologia, crear noun centres docents i de

recerca, assolir el nivell cientffic mes alt,

etcetera. Aqucst afany de Sole i Sabarfs, en

el moment de la seva defuncio, podem afir-

mar quc s'ha acomplcrt. Tambe podem

afirmar quo el nostre biografiat ha estat

el pare directe de molts dcixebles, i a mes

a mes son molt pocs ell gcolegs espanyols

d'avui dia -i no cal dir tambe catalans-

que no se scntin nets d'aquest patriarca de

la geologia hispana, a causa de la disper-

sio dels docents eixits de l'escola geologica

del nostrc pals: a Granada, Oviedo, Ma-

drid, Salamanca, etc.

LA RECERCA

Relations amb 1'IEC

Sole i Sabarfs, Jove on formacio, fou ad-
mes corn a membre de la Institucio Cata-
lana d'Historia Natural (ICHN), fundacio
de vella nissaga, creada el 1899 «... per un
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estol de joves abrandats tant per 1'estudi
de les ciencies naturals, corn per 1'amor a
la terra...)) (Sou, 1974). Es un dels aspcc-
tes del noucentisme, com ho fou el Centre
Excursionista de Catalunya. L'any 1917, ja
fundat l'Institut d'Estudis Catalans, la Ins-
titucio es acollida com una de les filials de
la Seccio de Ciencies. Sole hi collabora as-
siduament durant els anys de la Republica
amb unes nou publicacions de caire geolo-
gic o geomorfologic. Sembla, pero, que cap
al 1911, els professors forasters que enge-
garen la nova Seccio de Naturals, segons
rememora Sole, crearen, per tal de contra-
balancar la influcncia de la Institucio, una
seccio barcelonina de la Real Sociedad Es-
panola de Historia Natural (RSEHN), i fe-
ren proselitisme entre els aluwnnes de la
nostra universitat. Aquests professors s'ha-
vien oposat a inscriure's a ]a institucio ca-
talana potser per mer interes cientific, o
per a benveure's dels capitosts madri-
lenys >. Quelcom, pero, fracassa; les rela-
cions de ]a nova seccio de la RSEHN amb
la ICHN es feren tenses per manca de reci-
procitat. ((El divorci era total entre ]a uni-
versitat i els naturalistes catalans repre-
sentats a la Institucio i al Museu. > Sole
deia que «visque encara un xic dramatica-
ment aquesta etapa, quan fer-se soci de la
Institucio s'havia de fer mig d'amagat dels
nostres professors, els mes discrets dels
quals s'acontentaven a ignorar-la. D'altra
banda, nosaltres hi erem rebuts al principi
amb una certa suspicacia, com si ancssim
a tall d'espies, o per a maniobrar-hi. Amb
I'ajuda d'uns quants companys vaig contri-
buir eficacment a superar aquesta situacio,
be que els recels i malentesos subsistiren
gairebe sempre; pero, a poc a poc, els na-
turalistes universitaris joves hi anarem in-
gressant, assistint a les reunions i presen-
tant-hi comunicacions. Adhuc assolirem
que algun dels nostres professors, com el
doctor San Miguel, prcngues part en 1'ex-
cursi6 i sessio extraordinaria a ]a Vall d'A-
ran)). Sole compara la situacio d'ambdues
societats: ]a Seccio de la Real Sociedad,
comptava amb tots cls trumfos a la ma,

proteccio oficial, major nombre de socis,
butlleti dens i prestigios, categoria cienti-
fica, etc. En canvi, la Institucio tot s'ho
havia de menestcr, menys l'cntusiasme i
l'amor al pais. I a la Ilarga aixo es el que
ha triomfat. De la Seccio barcelonina de la
RSEHN al cap de vuit o deu anys, ja no
se'n cantava ni gall ni gallina, i molts d'a-
quells alumnes, inscrits potser per com-

promis, no continuaren, mentre que la Ins-
titucio ana creixent, essent mes viva que
mai, en comengar a nodrir-se amb els nous
naturalistes
La Institucio, en finir la Guerra Civil, fou

proscrita, com tants altres centres cultu-
rals del nostrc pals. L'any 1949, amb mo-
tiu del cinquante aniversari de la seva
fundacio, se celebra un acte a l'Institut
Quimic de Sarria; i poc despres aparegue
un numero del Butlleti (vol. 37) amb un
breu article de Sole sobre l'estat del mapa
geologic dc Catalunya i vint-i-sis notes ne-
crologiques de membres desapareguts du-
rant els darrers deu anys. Aquella revifalla
no tingue continuitat fins a la represa de
la Institucio, a l'any 1972. L'Institut d'Es-
tudis Catalans tambe va malviure durant
aquells anys de prohibicions. No es aci el
floc escaient per a fer-ne la historia. Vull
dir, nomes, que el doctor Josep Ramon
Bataller fou el primer geoleg nomenat
membre de ]a Seccio de Ciencies, 1'any
1942. En morir, l'any 1962, fou succeit pel
doctor Sole (nomenat el 1964). A la repre-
sa de ]a Institucio Catalana d'Historia Na-
tural (1972), el nostre biografiat fou desig-
nat delegat de I'Institut en aqucsta filial,
carrcc que mantingue relativament poc
temps.
Per contra, Sole fou molt mes actiu en-

vers la Societat Catalana de Geografia, fi-
lial tambe de I'IEC. Fundada I'any 1935,
Lluis Sole ja forma part de la primera
junta directiva sota la presidencia de Pau
Vila. L'alcament militar el sorprengue fent
recerques geomorfologiques a les Guille-
ries per a la prcparacio d'unes excursions
a Catalunya cncarregades a la Societat de
Geografia pel professor Emmanuel de Mar-
tonne, de 1'Institut de Geographic de la
Sorbona. No cal dir que aquell projecte
no tingue efecte, tot i que fou motiu d'u-
nes publicacions dc SoLE (1936, 1939, 1940)
sobre les peneplanes fossils i exhumades
d'aquest sector del Sistema Costaner. La
Societat Catalana de Geografia fou reorga-
nitzada clandcstinament en finir el quart
deccnni. La Socictat es reunia irregular-
ment en alguns domicilis particulars, de
mancra furtiva perque es feicn en llengua
catalana, proscrita i pcrscguida durant
aquells anys. A casa del sensor J. Iglesies,
1'any 1950, cl doctor Sole dona una confe-
rencia sobre cl relleu de Catalunya. La So-
cietat Catalana dc Geografia organitza, amb
]a concurrencia de tot l'Institut d'Estudis
Catalans, una sessio d'homenatge a Eduard
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Fontscrc (1950), cclebrada a casa l'arqui-
tecte Bonet Garf. Deis treballs de 1'il•lustre
home de ciencia hom en feu una miscella-
nia a carrcc do ]'Academia de Cicncics.

Vull afegir que Sole fou president de la
Societat Catalana de Geografia durant els

anus 1972 i 1973.

Les relations amb el CSIC

Sole, en iniciar la vida univcrsitaria,

]'any 1941, fou cridat per Jose Maria Alba-

reda, secretari general del Consejo Supe-

rior de Investigaciones Cientfficas, acabat

de crcar, per tal do col•laborar en la vasta

or,-,anitzacio eientftica estatal. La col-labo-

racio i 1'amistat amb Albareda fou aviat

ben cordial. D'antuvi, foren organitzades

ones ,Setmanes d'estudis geografics» a Ja-

ca, d'altres a Granada, a Navarra, etc., du-

rant les quals Of establi noves amistats i

nuns lligams amb cis geografs no catalans.

L'Institut do geolo[ia Lucas Mallada li as-

signs una Seccio de Geomorfologia primer

a Granada i que pot temps despres tras-

llada a Barcelona en incorporar-se a ]a

nostra universitat. Seguint aquesta linia de

collaboracio, Sole assumi el carrcc do se-

cretari de la delegacio barcelonina del

CSIC, tasca absorbent, feixuga i de res-

ponsabilitat que dura de 1944 a 1951. Una

dc les illusions d'Albareda se centrava en

cis Pirineus (especialment cis aragonesos,

la seva terra) vistos com a ncxc amb Fran-

ca i com a unitat pluridisciplinar de recer-

ca. Per aixo fou treat ]'Institut d'Estudis

Pirinencs i nomenat Sole i Sabarfs com a

director (de 1942 a 1968) i com a cap de la

seccio de geologia, ajudat pel geograf J. M.

Casas Torres; vegeu-ne una llarga ressenya

a B.vi.cta.l.s, 1979. La scu d'aquest institut

ha estat sempre a la ciutat de Jaca, unida a

l'Estacion dc Estudios Pirenaicos, ]a qual

ha rebut noves denominations amb les re-

tormes introduidcs mss tard. Dc Hurry, i

de mantra molt activa, Sole dirigi aquest

institut i organitza els primers congresses

dc la Unio International d'Estudis Piri-

ncncs quc aplcgarcn especialistes d'amb-

dos vcssants de la scrralada, cis quals s'a-

naren alternant amb un ritme de quatre

anus, a Franca i a Espanva. El doctor Sole

va intcrvcnir activament cn 1'organitza66

dcl dc Sant Scbastia (1950), el do Girona

(1958) i el de Jaca-Pamplona (1966).

En l'aspectc gcogratic. cl nostrc biogra-

fiat fou nomenat «col•laborador honorari»

de ]'Institut de Geografia Juan Sebastian
Elcano (de setembrc de 1941 a gener de

1946), i despres « cap honorari» del mateix

institut (1946-1965).

Dins el marc oficial d'aquell decenni de

1950, Sole assumi la secretaria general del
Congres International d'INQUA, cclebrat a,
Barcelona i Madrid el setembrc de 1957.

Ell i tot cl personal del laboratori s'abo-
caren a l'organitzacio a casa nostra de les
sessions i de les excursions d'aquclles jor-
nades. Els qui ho varen viure no se n'obli-
daran mai.

Pel que fa at CSIC, Sole passa a ser di-

rector de ]'Institut Lucas Mallada (1961-
1965). Encara en vida del professor Alba-
recta, horn va procedir a la reforma dels
centres de recerca geologica clue hi cren
vinculats, tot cercant una major divcrsi-
ficacio. Fou treat un Institut Nacional de
Gcologia (1965) quc aplegava tots cis cen-
tres d'Espanya i, un nou institut, cl Jau-

me Alnera, a Barcelona, amb ]a qual cosa

els laboratoris barcclonins esdevenien in-
dependents de l'Institut Lucas Mallada
que romania a Madrid. A Madrid, pet-6,
se n'hi creava un dc nou, el de Gcologia
Economica promogut pcl doctor Llopis.
Sole fou nomenat director de l'Institut Na-
cional i del Jaume Almera i continuava,
com sempre, com a cap de ]a seccio de
Geornorfologia. Amb el nou Institut Na-
cional comenca a aparcixcr la rcvista Acta
Gcoldgica Hispdnica, dcstinada a la publi-
cacio de notes breus.

A partir del 1966, amb la mort d'Alba-

reda, es desfcu la dircccio tan personal

que aquell professor duia des de la crea-

cio del Consejo. D'alcshores enca cis can-

vis dell alts carrecs del CSIC s'han pro-

du'it amb una frcgi.icncia fora de mida,

amb cl desgavell que tot aixo cornporta; i

els recursos economics, les bequcs, etc.,
posats a la disposicio d'aquest organisms
han gnat minvant any rera any. Aquests
fets adversos, afegits a d'altres factors po-
litics i humans, no han permes quc d'a-
quclla reorganitzacio soleriana (1965) de
la recerca geologica se n'obtinguessin tots
cis fruits oue hom podia esperar. L'escisio
entre l'Institut i la universitat fou un fet
en jubilar-se Sole (1978). Fins a la seva
wort, nero, ell mantingue el carrcc de Di-
rector emcrit de ]'Institut.
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Sole a 1'Academia de Ciencies i Arts
de Barcelona

Vet aci un altre aspecte de l'activitat
cientifica de Sole i Sabarfs (IGLESIES,
1986).' El nostre biografiat feu una <car-
rera» dins aquesta corporacio mes com-
pleta que no pas ningu. Recordem que fou
becari en la seva joventut (de 1927 a 1930).
En assolir el doctorat, cl doctor San Mi-
guel de la Camara presenta ]a tesi, dirigi-
da per ell, a l'Academia, la qual n'acorda
la publicacio. Temps despres, als seus tren-
ta-vuit anys, Sole es academic electe (1947),
i rebut, solemnement, el 13 de febrer de
1952. Hi pronuncia un discurs sobre mor-
fologia comparada dels Pirineus i de la
Serralada Betica, i fou contestat per Fran-
cisco Pardillo. L'any 1959 accepts el carrec
de vice-secretari de la Comissio Directiva
en funcions de secretari general perque el
qui l'ocupava amb caracter vitalici, el doc-
tor Torroja, tenia massa preocupacions i
feina amb el rectorat de la Universitat.
L'any 1974, en morir Torroja, Sole passa
a ocupar I'esmentada secretaria. Segons re-
corda Josep Iglesies, Sole fou 1'anima de
moltes iniciatives de la corporacio, entre
les quals hi hague l'organitzacio dels actes
de celebracio del segon centenari de la fun-
dacio de 1'Academia, les obres de restau-
racio i reforma de 1'edifici, i l'endegamcnt
de la biblioteca. Divuit anys d'ocupar una
secretaria feren de Sole ]a persona que
mes be coneixia la docta corporacio i tots
cis racons d'aquella casa. Amb aquesta ex-
periencia no hi hagueren vaciliacions quan
es presentaren les elections per a nou prc-

seva vida un professor, un bon professor,
de geologia o, si voleu, de ciencies de la
Terra, terme mes modern i mes emprat
pels anglofons que l'obsolet de geografia
fisica, de procedencia francesa. Es veritat
que fou deixeble de Pau Vila i que ensenya
geografia a l'Institut Escola. Com a pro-
fessor universitari, pero, el seu ensenya-
ment versa sobre la geografia fisica, a la
Facultat de Ciencies, fins que vingue el
canvi d'estudis de la nova Seccio de Geo-
logia en que la seva assignatura es trans-
forms en geomorfologia. Es ben pales que
la ciencia que ell conrea cobria la meitat
d'allo que a Lletrcs entenen per geografia,
desdoblada en geografia fisica i geogra-
fia humana. Caldria retallar d'aquesta
geografia fisica la part que fa referencia
a la biogeografia (geobotanica, ecologia,
etcetera), impropia d'un gcoleg. No crec
que Sole entengues d'una mancra clara on
son cis limits entre ambdues disciplines.
i.Hi haura mai un consens per a establir-
los? Per consegUent, no pot sorprendre
ningu que el doctor Sole contemples la
geografia des del punt dc vista d'un geo-
morfoleg, no d'un «naturalista».2 A mes a
mes, cal considerar, tot contemplant els
titols de la seva obra escrita, clue es acla-
parador el nombre de treballs de contin-
gut geologic sobre la resta. Ell no deserts
]a geologia, i names podem esmentar el cas
del llibre sobre els Pirineus (Sole, 1951) i
d'algunes publicacions menors, amb una
incidencia directa sobre la geografia huma-
na. No debacles, quan va fer cl projecte de
la Geografia de Catalunva va cercar la col-

sident, 1'any 1977. Aixf, el nostre biogra-
fiat fou president de l'Academia durant sis
anys, fins al 1983.

SOLE I LA GEOGRAFIA

Les relations de Sole i Sabarfs amb la
geografia temo que poden esdevenir pole-
miques. El qui escriu aquestes lfnies de-
sitja fer una reivindicacio i uns aclari-
ments. En primer floc, cal dir que el nos-
tre biografiat no abandons mai la geolo-
gia per la geografia. Ell ha estat tota la

1. Vegeu per mes details la memoria del se-
nyor Josep Iglesies, titulada «Lluis Sole Sabaris
i la Reial Academia de Ciencies i Arts>', Ilegida en
una sessio necrologica el 10 d'octubre 1985 (en
premsa).

2. Joan Vila Valenti (1979) en -El Dr. Sole Sa-
barfs, geograf» (Acta Geol. Hisp., 14: 21-26) em-
pra diverses vegades cl verb sorprendre. Se sor-
pren que Sole, naturalista, gcoleg, geomorfdleg,
s'hagi endinsat en la geografia. A la p. 25 b, din:
Dc nou ens sorpren la diversitat tematica i I'en-

cert en 1'enfocament de continguts molt allunyats
de ]a seva initial formacio geologica o, a tot
estirar, fisiografica». Vegeu, altrament, les consi-
dcracions que fan d'altres geografs: J. M. Casas
Torres, <Luis Sole Sabarfs y la Geografia espano-
la», i C. Carreras Verdaguer, ,El paper de Llufs
Sole Sabarfs cn la Geografia do Catalunya» a
I'Acta Geol. Hisp. (1979), 14: 27-28 i 29-31, respec-
tivament, i Josep Iglesies Fort (1985), «Llufs Sole
Sabarfs en la Geografia catalana», disc. en premsa
a Mem. R. Ac. Cienc. i Arts de Barcelona, i d'al-
tres. Gaircbe enllestida aquesta biografia, han
aparegut ones 22 notes breus sobre Sold i Saba-
ris amb motiu de ]a defuncio, escrites per diver-
sos geografs i companys seus d'institut (vegeu-]es
als Treballs de la Societat Catalana de Geogra-
fia, 4, 1985) amb les quals podreu ampliar els
aspectes gcografics que esmento aci.
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laboracio dels especialistes en matcries de
ceoarafia humana.
En segon floc vull aclarir que el doctor

Sold ha sabut explicar, d'una manera pla-
ncra, entenedora i molt didactica, els as-
pectes de la ciencia geologica mes compli-
cats o allunvats de la «geografia» propia-
ment dita i entesa com a tal, per als qui
avui s'autoclassifiquen com a geografs. Son
modeliques Ics introduccions a la geologia
de la Peninsula que horn troba a la Geogra-

fia de Espana v Portugal, dirigida per Ma-
nuel de Teran i ]a sintesi geomorfologica
i geologica de ]a Geografia de Catalunva
dirigida pel mateix Sold (1954-1974). Aques-
tes sintesis magistrals foren redactades per
una persona que concixia molt bd les fonts
biblioerafiques i que tenia un bagatge molt
important d'observacions sobre les arees
dels sous estudis. Aquestes sintesis han
scrvit manta vegyada per a la preparacio de
cursos i conferencics, de terres d'oposi-
cions o com a inici dc noves recerques.

L'OBRA ESCRITA DE SOLE I SABARIS

Els terres de recerca del doctor Sole han
estat sens dubte molt variats, cosa que ro-
man reflectida a la scva Ilista bibliografica
amb prop dc dos-cents setanta titols. No
ds una tasca senzilla fer-ne una analisi i,
sobretot, ponderar-ne la importancia. Hi
ha grups de publicacions en que es mani-
festen les seves inquietuds i predileccions.
Vegem-ne els mes importants.

La cartogra fis geologica ha estat una de
Ics preocupacions al ]larg de tota la seva
vida. Hi ha notes sobre 1'estat del mapa
geologic de Catalunva, d'altres son sintesis
cartografiques, o mapes de detail.

Es evident que un gran nombre de pu-
blicacions se contra en ]a geologia de Ca-
talumva, n'hi ha ben be un centcnar, de les
quals sobre els Pirincus n'hi ha uncs vint,
i dels Pirincus en general, mitja dotzena
mds. Sobre la Depressid Central Catalana,
o Depressid dc l'Ebre en general, n'he su-
mat una dotzcna. Les Serralades Costane-
res Catalanes formen un grup molt nom-
bros, uncs trcnta-sis.

Hi ha un altre grup de publicacions,
ones vint-i-una, que foren promogudes per
la seva estada a Granada i sobretot per la
collaboracio amb Pau Fallot, i quc versen
sobre aspcctcs molt diversos dc la geologia
i morfologia de la Serralada Bctica. Aqucs-
ta collaboracio s'escaigue en acabar la
Guerra Mundial.

Una altra collaboracio molt fructifera

fou feta amb Pierre Birot sobre aspectes
de la geomorfologia peninsular, i a mes
Sole i Sabaris, independentment, ha publi-

cat treballs i notes sobre la tectonica, mor-
fologia i estratigrafia d'alguns sectors que

no son ni els Pirineus ni les Betiques, o
que comprenen la globalitat de la Penin-

sula, en total uncs vint-i-sis.
D'aqucstcs sintesis gcologiques i geomor-

fologiques excelleixen ]a que fou publicada

a la Geografia de Espana v Portugal, diri-

gida per Manuel de Teran (1952), comcn-

tada anteriormcnt, i la seva Geografia de
Catalunva (1954-1974), especialment el pri-
mer volum, i la introduccio morfologica
d'alguns capitols comarcals, dels volums
segon i tercer.

El Congrds d'INQUA de 1957 feu decan-

tar l'atencio del nostre biografiat envcrs
]es questions relatives al Quaternari en ge-
neral i de Catalunva en particular, aspecte
aquest molt relacionat amb la morfologia
i que per consegi.ient ds un grup de publi-
cacions molt dispers en ]a seva bibliografia.

Sole i Sabaris tingud per a les terres gi-
ronines i dc la Garrotxa una predileccio es-
pecial. En va descriure i datar el hulcanis-
nte i, durant els darrers decennis de la seva
vida, n'esdevingud un defensor aferrissat,
cspecialment en advertir que una empresa
minera» comencava a explotar Ics gredes

i a fer malbe els cons volcanics olotins i
quc, fins ara, no hi ha hagut manera dc
dcturar, malgrat ]a ]lei del nostre Parla-
ment quc els protegeix; llei, pero, que no
s'acomplcix.

L'obra de Sole es concentra tambd en
algunes obres de caire geogrufic; no son
gaires, corn hem comentat a l'apartat an-
terior, com per exemnle Los Pirineos, El
medio v el hombre (1951) i una desena
rues d'extensio mds rcduida, alguna de les
quals versa sobre la desmembracio de Ca-
talunya, atiada durant el franquisme mit-
jancant i',,annexio» dc la provincia de Llci-
da a la «Cuenca del Ebro>>, o sobre els
conccptes de regid natural i dc comarca.
No podem oblidar una obra de divulga-

cio, publicada molt aviat, com es la Intro-
duccidn a la Geologia (1938) que servi com
a text dc lectura a mes d'algun antic
alumne.

Tot i no haver estat ]a paleontologia la
seva especialitat, he pogut esgranar sis tre-
balls que hi son consagrats, tots ells es-
crits a la seva joventut. F-s evident quc en
una obra de tanta vastitud hi hagi titols
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atipics d'agrupament dilicil, com son lcs
ressenyes, memories de la labor realitzada,
prologs i tomes diversos quc pugen a mes
d'una cinquantena i quc el lector haura
d'espigolar de la llista bibliografica. Hi ha
a mes alguns titols de gcoiuorfologia gene-
ral com son cis glacis d'erosio i algun pro-
leg a traduccions de tractats de geomor-
fologia.

SOLE, HISTORIADOR
DE LA GEOLOGIA CATALANA

He deixat, a posta pel final, una brcu
refcrencia a 1'activitat del doctor Sole feta
majoritariament despres dc la seva jubi-
lacio (1978) fins clue la mort el sorprengue.
Rccordcrn, primerament, els escrits do re-
cord i d'homenatge als qui foren amics
seus, corn Carandell, Fallot, Bataller, Llo-
pis, Fontsere, Birot, Masachs, Deffontai-
nes, etc., i d'un nombre important de pro-
homs do la vida cientffica catalana, i par-
ticularment dels geolegs catalans. Algunes
d'aquestes biografies tenon un caire neta-
ment historic, corn la do Font i Saguc o
la de Caries Gimbernat. Intimament Iliga-
des a aquestes biografies, Sole, bo i jubi-
]at, csmerca tambe el seu esforq scnil a
la reccrca de la nostra historia de la gcolo-
gia. He comptat una vintena de tftols dcdi-
cats, per exemple, a la vinguda a Catalunya
de Charles Lycll; o sobre cls primers ma-
pes geologies de les nostres terres; o el
desenvolupament de 1'ensenyamcnt de les
Ciencies Naturals al nostre pats, etc. Em
consta que la realitzacio d'aquesta histo-
riografia ceologica exigi un gran esforq per
part del doctor Sole: viatges a ]'estranger,
consultes a biblioteques i arxius molt allu-
nyats i tota una correspondencia avalen
totes les dades que s'hi consignen. De ve-
gades li cal2ue esbrinar la localitzacio dels
arxius dels biografiats, tot cercant els pa-
rents descendents com si fos una operacio
policfaca. Aquesta activitat de Sole, un cop
iubilat, segons m'han contat, fou alguna
vegada el motiu d'una frase burleta, d'al-
gun antic alumnc scu, com: « ... que es
prepara a oposicions, doctor Sole?)).

NOMENAMENTS, TITOLS
I CARRECS HONORIFICS

No pot sobtar ningO quc Sole i Sabarfs
amb una vida tan activa i farcida d'esde-

veniments hagi rebut Lill gran Hombre do
nomenaments i carrecs honorffics de pro-
cedencia molt divcrsa: Mcmbrc correspo-
nent de la Rcial Academia de Ciencias de
Madrid (1967); do ]'Academia de Toulouse;
de la Societat Gcografica do Madrid; de
la Societat Gcografica d'Italia; Mcmbre
corresponent de la Universitat do Montevi-
deo; Membre d'honor de la Societe Gcolo-
giquc do Belgique; Mcmbrc corresponent
del Instituto dc Ciencias Naturalcs de Li-
ma; Vice-president de la Societe Gcologi-
quc dc France (1968); Membre honorari
de la Societat d'Historia Natural de Ba-
lcars; Mcmbrc corresponent de l'Institut
d'Estudis Ilerdencs (CSIC, 1962); Mcmbre
vitalici de ]'Association des Geographes
Francais; Mcmbre de la Comissio Intcrna-
cional del Mapa Geomorfologic d'Europa
(1969). Ha rebut les Paln7es Acaderniques
de Franca (1965); era Comendador con pla-
ca de la Ordcn de Alfonso X cl Sabio
(1967). Ha cstat Doctor honoris causa de
la Universitat de Montpelier (1966) i, final-
merit, rebe la Creu dc Sant Jordi do la
Gcncralitat do Catalunya. Fou Correspo-
nent de la Comission on the History of
Geological Sciences (INHIGEO).

Sole fou elegit membrc corresponent de
la Reial Academia de Farmacia de Barce-
lona, i hi fou rebut el 30 de marq de 1982,
amb un important discurs sobre < La vida
atzarosa del geoleg barceloni Caries Gim-
bernat (1768-1834)». Obra modelica de re-
cerca historiografica, potser la mes diffcil
de reconstruir perque Ii calgue consultar
els arxius espanyols, els su'issos (Aarau, Gi-
nebra, etc.) i cls de Munich, i for una serie
do viatges per a refer la vida i els viatges
d'aqucst geoleg catala fins ara desconegut
i quc Lou alumnc de Werner i de Dolomicu.

D'altra banda, Sole tinguc cura d'alguns
carrecs que representaren tin bon esforc
de la seva activitat cientffica i humana, i
no pocs maldccaps, coin per exemple: vo-
cal de la Comision Nacional de Gcologfa
(1958-1985); president do la Comissio Cien-
tifica de la Junta de proteccio de Ia zona
volcanica dc la Garrotxa (1981-1984); el
vicc-rectorat d'Investigacio de la Universi-
tat de Barcelona (1977-1978), etc.

UNES PARAULES DE CLOENDA

Volcr fer un assaig sobre ]'home quc fou
Llufs Sole i Sabaris, i com era vist pels
scus col•laboradors i amics, pot semblar
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una cosa molt comprometedora i arrisca-
da, i a mes es probable que mai no hi hagi
acord. N'he parlat amb d'altres persones
que el conegueren durant molts anys. No
fou pas una persona aue hom pugui defi-
nir en poques paraules. Era un home d'u-
na gran austeritat, molt abnegat, extraor-
dinariament tenaq en els seus proposits i
les seves oninions. Encara que fos dificil
de cbnvencer-lo, cis arguments ben rao-
nats el feien canviar de parer sobre les
questions personals o cientifiques. Era in-
fatigable fisicament i molt metodic en la
seva tasca; sempre tenia quelcom entre
mans. Mai no 1'haviem vist vagaros. Era
un gran pedagog que es manifestava es-
plendorosament quan ensenyava en el seu
clement, el camp, davant un aflorament o
un panorama de caracter morfologic, es-
tratigrafic o tectonic. En aquell moment
sorgia el geni i la competencia a fer-se en-
tenedor envers els estudiants, cosa que el
feia atractiu i alhora simpatic, i comenca-
vem a estimar-lo.

Sole i Sabaris no era del tot un home se-
rios, no usava gairebe mai la ironia amb
qui tractava; no era amic de fer facecics
(llevat d'alguncs exceptions); en ]a seva
conversa, pero, hi havia anecdotes i histo-
ries viscudes que el fcien divertit, quan
estava de bon humor. Mes d'algun de nos-
altres ha cregut que era un timid que es
dominava.1 No era gens propici al tuteja-
ment, semblava d'antuvi un xic altiu (cosa
propia dels timids), impressio que es des-
feia aixi que hi parlavcm. Era timid, pero
es contenia quan calia parlar en public
(era bon orador), o havia de rebre els
alumnes, gent que fou molt revoltosa els
darrers anys de doccncia, o havia de rebre
algun personatge enutjos. Forca vegades
vaig veure que ho feia amb una gran pre-
scncia d'anim. Es retenia de parlar dell
niatcix. Mai no li varcm sentir cap plany
o comentari sobre les xacres adquirides a
la seva velluria. Quasi mai no parlava de
la seva familia. Sole era un home equani-

1. A Ia lectura de l'obra soleriana, un xic auto-
biografica, sobre l'enscnvament de les Cicncies
Naturals a Catalunya, Soi.t (1974, p. 90) parla de
la rebuda que Ii feu el professor Francisco Par-
dillo (poso el scu nom en castella perque aquest
professor, tot i esser nascut a Castello, no se'm
dirigi mai en catala), tot client: a...I no parlo
del tracte ni de les qualifications que no podien
esscr millors, pero jo era timid, i cl doctor Par-
clillo era d'una fredor glacial i no es prestava al
dialect».

me, gairebe sempre es reservava els judi-
cis sobre les altres persones, sobretot quan
cren desfavorables. Els qui l'haviem trac-
tat de prop, pero, constatarem en molt po-

ques avinenteses, que ell s'obria i se sin-
cerava i parlava llargament de lcs situa-
cions tenses i dificils de la universitat bar-
celonina, o del Consejo de Investigaciones
Cientificas i, en escoltar-lo, qucdavem asto-
rats i esbalaits. Potser ho feia en els mo-
ments en que se sentia a vessar de proble-
mes i contrarictats.

Voldria posar termc en aquest escrit i
concloure amb unes paraules de resum.
Lluis Sole i Sabaris ha estat un home que
ha tingut una gran transcendencia en la
vida cientifica del nostre pais, en un mo-
ment historic irrepetible, de transit i de
desenvolupament. Un home que, en tras-
passar, deixa una escola geologica en fun-
cionament i una llarga estela cn cl mon
cientffic, i que es va fer estimar.
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