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En record de Tomàs Vidal i Bendito (1941-2019) 

Amb motiu de la mort del nostre benvolgut consoci Tomàs Vidal, el Depar-
tament de Geografia de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la 
Societat Catalana de Geografia i l’Institut Menorquí d’Estudis, li va retre un 
merescut homenatge el dia 4 d’abril de 2019. La molt nombrosa assistència de 
públic fou la millor prova de l’estima que en Tomàs Vidal va suscitar al llarg 
de la seva trajectòria vital en tothom qui va tenir ocasió de tractar-lo.

La Societat Catalana de Geografia ha volgut afegir-se a la recordança també 
des de les pàgines de Treballs de la SCG, tot reproduint algunes de les inter-
vencions d’aquell dia, corresponents a persones que, com el propi homenatjat, 
pertanyen a la Societat que aplega els geògrafs i geògrafes dels països de parla 
catalana.
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Josep Oliveras Samitier
President de la Societat Catalana de Geografia (IEC)

No em congratulo gens de ser aquí, en aquest acte, perquè desitjaria que el 
professor Tomàs Vidal estigués ben viu i pogués participar en les activitats de 
la nostra associació geogràfica. No obstant, i atenent-me a la trista realitat, 
agraeixo al Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona que hagi 
organitzat aquest homenatge i m’hagi invitat a participar-hi en representació 
de la Societat Catalana de Geografia.

Quan el 24 de febrer ens assabentàrem de la mort de Tomàs Vidal, per mitjà 
d’un WhatsApp amb la notícia apareguda al Diari de Menorca i enviat entre 
col·legues, les rèpliques no es feren esperar assenyalant que en Tomàs “era una 
persona molt agradable”, o que “se’n tenia un bon record com a professor”. 
Per correus electrònics o per telèfon, les apreciacions sobre ell eren sempre de 
pena per la seva desaparició i de bons records, com a professor, sí, però també 
com a persona. En Tomàs Vidal era “senyor”, de fet i de dret, i no només per 
la propietat de Rafelet, ja que ell ens ensenyà que a Menorca l’amo és el ma-
sover i el senyor el propietari, sinó perquè com és diu en català, “de porc i de 
senyor se n’ha de venir de mena”, i ben segur que al Tomàs Vidal li vindria ser 
senyor de mena, tant per l’herència rebuda com per les seves educades formes 
d’actuar en la vida. 

Per a mi Tomàs Vidal va ser un molt bon professor de Geografia Social, vaig 
aprendre Geografia de la Població, demografia, i a fer piràmides, gràfiques, 
calcular índexs, i a cercar les causes de l’evolució dels habitants d’un lloc. I vaig 
gaudir llegint no només el Roland Pressat i l’Alfred Sauvy, sinó especialment 
el Philippe Mouchez i els Meadows amb el famós informe sobre “Els límits 
del creixement” que feia poc havia aparegut en castellà, que ens féu llegir i ens 
endinsà en el problema de la sostenibilitat del nostre Món.

També va ser un bon company a la Universitat Rovira i Virgili, on va guanyar 
la càtedra de Geografia Humana i hi va romandre uns quatre anys, a partir del 
1988. Anàvem molts dies a dinar junts al Centro Asturiano, prop de la facultat, 
i d’aquesta manera vaig conèixer més coses d’ell, entre altres l’existència d’un 
germà a Sant Pere de Ribes, el seu amor a Menorca, al mar, a la Rita Pons, als 
fills, a la possessió de Rafelet... Independentment de les converses sobre Geo-
grafia i les universitats, a Tomàs Vidal li agradava la història, i moltes vegades 
parlàvem de la política nacional i internacional del moment. Uns anys ben di-
ferents dels actuals, i en els quals el futur no es veia tant complicat. Els alumnes 
d’aquells temps encara recorden aquell famós viatge a Menorca, acompanyats 
per ell i la seva esposa, en què anàrem de ponent a llevant i de nord a sud, sense 
oblidar-nos de beure la pomada amb el gin Xoriguer.
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De la Societat Catalana de Geografia era un dels socis més antics, precisa-
ment de la collita del 1972, quan Josep Iglésies n’era president, l’Enric Lluch 
vicepresident i Lluís Casassas tresorer. Un any en què també entraren com a 
socis el Carles Carreras, la Pilar Benejam, la Mercè Marin i algun altre. Aquell 
mateix any Tomàs Vidal va donar una conferència a la Societat, el 10 de febrer, 
sobre Aspectes de la despoblació del camp a Catalunya, un avanç de la seva tesi 
doctoral que presentaria l’any següent.

En el curs 1973-1974, el tàndem Lluch-Casassas, amb el beneplàcit del 
president, es van proposar dinamitzar la Societat Catalana de Geografia que 
no acabava de sortir de les “catacumbes” i endegaren un programa de captació 
de socis i una renovació dels continguts de les sessions mensuals. Aquell curs 
es va dedicar a la proposta de realització d’un Atles Temàtic de Catalunya i 
alguns dels problemes que comportaria. En dites sessions hi intervingueren 
entre altres Lluís Solé, Oriol i Maria de Bolòs, Tomàs Vidal, Carles Carreras, 
Roser Majoral, Lluís Casassas, i jo mateix. L’aleshores doctor Vidal, en el mes 
de febrer, ara fa uns 45 anys, va ser el ponent i parlà sobre La població. Proble-
mes cartogràfics. Problemàtica general dels mapes de població de Catalunya. Hi va 
plantejar alguns dels problemes que s’havia trobat en la realització dels mapes 
de la seva tesi. L’interès de les referides sessions de l’Atlas, rau en el fet que va ser 
el germen d’aquell Atlas socio-econòmic de Catalunya que anys després dirigiria 
Tomàs Vidal i quina edició va restar inacabada.

Al llarg de tots aquests anys Tomàs Vidal ha mantingut una forta relació 
amb la Societat i sempre quan se l’hi ha demanat s’ha brindat a col·laborar-hi. 
Trobem Tomàs Vidal en la famosa fotografia dels que acompanyarem a Pau 
Vila per la Cerdanya, l’any 1976, en el cinquantenari de la publicació de la 
seva monografia, i també el trobem participant en les ponències del primer 
i del segon Congrés Català de Geografia. En el primer, l’any 1991, sobre La 
urbanització del territori i de la societat a Catalunya; i en el segon, l’any 2008, 
Sobre la dubtosa utilitat de la Geografia antiga. 

En total ha estat conferenciant o ponent unes nou vegades i hi ha sis apor-
tacions seves publicades entre la revista Treballs de la Societat Catalana de 
Geografia, les actes dels congressos, o la Miscel·lània Pau Vila, però són molts 
més els actes de la Societat en que ell ha participat assistint com a oient a les 
sessions de la SCG, o participant en alguna de les seves visites o excursions 
d’estudi, per diferents llocs del país, i també de l’estranger. El recordo amb la 
Rita Pons al viatge a Sardenya, fent quantitat de fotografies, o en la visita al 
Baix Llobregat Nord, per Martorell i Esparreguera.

Els temes que ha tractat a la Societat han estat els temes bàsics de la seva 
trajectòria acadèmica: la demografia de Catalunya (despoblació del camp, 
creixement de les àrees urbanes); la seva illa de Menorca (la casa rural i l’ar-
quitectura tradicional, la geografia agrària, propietat i parceria, el poblament 
de Menorca –tractat farà uns quatre anys–); i la Cartografia (la seva història, 
els seus problemes, la cartografia de Menorca). 
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Deixin-me ara, per acabar extreure algunes frases des seus escrits en publi-
cacions de la Societat Catalana de Geografia i en homenatge a la seva persona:

Primer/ La seva passió pel tractament de les dades que el va fer un avançat en 
la utilització de la informàtica, i en encomanar el seu ús als amics i deixebles. 

A “El despoblament del camp a Catalunya” dins la Miscel·lània Pau Vila 
(1975), escrivia, “S’imposa una anàlisi més profunda de les dades censals i les 
seves variacions, tasca que per la seva complexitat reclama l’ajut de l’ordinador, 
ja que no solament interessen els punts d’inflexió de les gràfiques, sinó també la 
magnitud relativa dels màxims i mínims. Aquesta part de l’anàlisi quantitativa 
ja és en marxa...” I ho era, gràcies als treballs derivats de la seva tesi.

Segon/ L’irreversible abandonament de les àrees rurals i el creixement mundial 
de les ciutats, un fenomen que s’accelera.

A “La urbanització del territori i de la Societat a Catalunya”, dins les Actes del 
1r Congrés Català de Geografia (1991), afirmava que: “Gairebé tothom denigra 
la ciutat i enalteix el camp, però quasi ningú s’atreveix a romandre o retornar 
al camp. Pagesos que canten les excel·lències dels seu món, però l’abandonen a 
la menor oportunitat. Ciutadans que presumeixen de sentiments bucolitzants i 
ecològics però, com a molt, es consolen acostant-se al camp els caps de setmana”. 
Unes frases que ell demostrava amb els resultats dels censos de població i els 
fluxos migratoris del camp a les ciutats.

Tercer/ Sobre la cartografia, una de les seves passions.
A la ponència del II Congrés Català de Geografia (2008) “Sobre la dubtosa 

utilitat de la cartografia antiga”, un treball de Tomàs Vidal en el qual fa cons-
tar l’ajut de la seva esposa Rita Pons “sempre eficient i pacient col·laboradora”, 
escrivia: 

Avança la pràctica desaparició del mapa de paper, substituït pel mapa digi-
tal, a l’ordinador o al mòbil, ja que “el mapa ha interessat i interessa més com 
a element artístic i cultural que no com a estri pràctic”; el mapa de paper “és 
poc pràctic”. “Un mapa imperfecte és pitjor que inútil, és perniciós”, i “Un bon 
mapa es aquell que, com un bon vestit, “cau bé” al cos real”. 

Explica també que la imperfecció dels mapes estava lligat al problema de la 
mesura de la longitud i latitud i que “per entendre realment la problemàtica 
apuntada cal haver navegat a la vela, sense terra a la vista i sense altre instru-
ment que una brúixola. En aquesta circumstància el mapa és de poca utilitat. 
Per anar de Barcelona a Maó bastava demanar a un expert el rumb a seguir. 
A partir d’ara la feina era a conservar-lo”. Una experiència que el professor 
Vidal coneixia bé, ja que en iniciar les vacances d’estiu, fa un grapat d’anys, la 
família anava a Menorca en vaixell o avió, però ell hi anava tot sol amb el seu 
barquet de vela, des de Premià o Arenys a Maó, i tornava un cop passades les 
vacances. No es va extraviar mai, però una vegada el donaven ja per perdut, 
perquè a les vistes del cap de Cavalleria, no hi havia vent que bufés i va restar 
gairebé un dia en mig del mar sense avançar, mentre les autoritats donaven 
l’ordre d’iniciar la recerca.
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He parlat del geògraf i professor Tomàs Vidal, col·laborador des de feia 
molts anys de la Societat Catalana de Geografia, un Tomàs Vidal educat, 
agradable i cordial, que intentava fer bé la seva feina, sense molestar; que no li 
agradava posar-se en llibres de cavalleries, ni enrolar-se en esquadres i grups. 
Una persona molt culta que gaudia de la seva Menorca i de la seva família i que 
li agradava la natura, viatjar, i ser també ser professor de Geografia, malgrat 
algunes incomoditats. 

*  *  *

Un apunt sobre Tomàs Vidal, geògraf

Joan Tort i Donada
Cap del Departament de Geografia

Universitat de Barcelona

Per al col·lectiu humà que conforma el Departament de Geografia de la 
Universitat de Barcelona, i per a la comunitat geogràfica en general, la notícia, 
el darrer cap de setmana de febrer, de la pèrdua del nostre col·lega, company 
i amic Tomàs Vidal Bendito va ser un d’aquells cops que no t’esperes. Una 
nova d’aquelles a les quals no voldries donar crèdit. Entre altres coses, perquè, 
d’ençà de la seva jubilació, uns dos anys abans, era normal que s’escaigués pas-
sar un cert interval de temps que no el veiéssim. Des del seu apartament de la 
vida acadèmica activa (per circumstàncies obligades de ‘cronologia laboral’), 
en Tomàs repartia el seu “radi d’acció” habitual entre Barcelona i Menorca, i 
encara algun altre punt de la geografia peninsular, i era habitual que passessin 
alguns mesos entre visita i visita al Departament.

Aquesta vegada, malauradament, la seqüència s’havia estroncat. D’una manera 
inesperada, sense preàmbuls, vam ser assabentats per diferents vies que el nostre 
company ens havia deixat i que no tornaríem a veure’l. De cop i volta se’ns feia 
evident una realitat que no podem defugir, malgrat que generalment voldríem 
deixar de banda: que la vida té el seu cicle, de començament i d’acabament, 
i que no hi ha voluntat ni desig humà, per intens que sigui, que s’hi pugui 
posar per damunt. I ni tant sols que es pugui, d’alguna manera, preveure. La 
vida ens convida doncs, i d’una manera recurrent, a fer un exercici d’humilitat 
continuada: a assumir que avui, ara, en aquest instant mateix, hi som; però que 
res no ens garanteix, a cap de nosaltres, que a qualsevol moment, potser demà 
mateix, hi deixem de ser. Val la pena que en siguem conscients, perquè aquest 
pensament ens ajudarà a fruir de la nostra circumstància amb més intensitat.


