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Amb aquest nou número de Treballs prosseguim la publicació dels articles en record
de Lluís Casassas i Simó, articles que ens han fet arribar, no tan sols els qui havien estat
els seus deixebles, si que també els tants i tants amics que havia tingut i que tenia, deutors
tots ells del seu mestratge i de la seva amistat. Una col-laboració que ha estat, certament,
tan abundosa que, amb el present número, el tercer dedicat a l'enyorat amic, no hem pogut
encara esgotar-la. "

Val a dir, dones, que el retard amb que apareix aquest número no ha estat de cap manera
degut a manca de col-laboracions, sinó més aviat a la dificultat que té la nostra Societat
a cercar, i aconseguir, recursos economic suficients per tirar endavant la publicació de
la revista. És ben cert, tanmateix, que l'lnstitut d'Estudis Catalans, del qual som filials,
subvenciona la quantitat anual suficient per a un número, i que la Diputació de Barcelona
en subvé un altre, a part el volum que comprenia els dos primers números dedicats a Lluís
Casassas i editats gracies a una col-laboració extraordinaria de l'esmentada Diputació. I
és just d'expressar, tant a l'lnstitut com a la Diputació, el nostre pregon agraíment.

Amb tot, es fa difícil d'aconseguir la regularitat dessitjable. Sobretot si es tenen en compte
les dificultats economiques heretades de l'esforc fora mida que suposa la realització del
I Congrés Catala de Geografia i la publicació de les ponencies i comunicacions que s'hi
presentaren. len aquest punt cal deixar també constancia de la bona voluntat i la paciencia
que en tot moment han demostrat els impressors de les nostres publicacions, la cooperati
va El Tinter, que han fet honor a l'amistat que havien mantingut amb Lluís Casassas.

Valguin les nostres parau1esd'excusa adrecada als autors que hauran d'esperar encara a veure
publicats els seus treballs. Fins ara, els que s'han rebut s'han anat publicant per ordre de re
cepció, tret dels parlaments que es pronunciaren a l'acte en memoria de Lluís Casassas cele
brat al Saló de Cent. Farem el que calgui per tal que tots els que resten siguin publicats durant
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el curs que ara comenca, A part les dificultats economiques expressades, l'equip que edita
la revista no regateja esforcos per intentar assegurar-ne la qualitat i la regularitat.

El present curs ha acabat sense tenir entre nosaltres a Lluís Casassas, tot i que ell encara
havia pogut contribuir a planificar-lo. Arriba ara, dones, el moment de plantejar un nou
curs, ja sense el consell de l'amic. Malgrat aixo, ens queda encara el seu mestratge, que
ens empenya a fer que la Societat s'ocupi dels problemes que afecten tant la nostra realitat
immediata com dels que s'esdevenen arreu del món. Per aixo, hom ha titulat aquest curs
Paisos, regions i fronteres en un món canviant, perqué ens ha semblat que, en uns mo
ments presidits per canvis transcendents com són els que estem vivint, podia ser conve
nient i profitós de fixar la nostra atenció en la realitat i l'evolució d'espais i societat més
o menys allunyats de nosaltres.

Durant el curs tindrem també ocasió de refermar la col-laboració de la Societat amb
les entitats excursionistes, una de les nostres aspiracions de sempre. Concretament, en aquest
cas, amb el Centre Excursionista de Catalunya, que ja participa de manera rellevant en
el 1 Congrés Catala de Geografia. Ara es tractara, per part nostra, de col-laborar en els
actes que l'esmentada entitat celebrara en commemoració del segon centenari del mesura
ment del meridia de Dunk:erque a Barcelona.

També ha prosseguit lanostra col-laboració amb la Societat Catalana d'Ordenació del
Territori, filial com nosaltres de l'Institut d'Estudis Catalans, societat amb la qual ens uneixen
evidents llacos d'afinitat. Durant el curs que ara acaba, la scar va convocar, juntament
amb la nostra Societat i d'altres entitats interessades en la qüestió, un acte per coneixer
i debatre el Pla Territorial de Catalunya.

Altres col-laboracions de les quals esperem un fruit més o menys immediat són, d'una
banda, la que va oferir la Diputació de Tarragona, amb motiu de la celebració del 1 Con
grés Catala de Geografia, d'editar un recull d'articles inedits o poc coneguts del nostre
assenyalat geograf Josep Iglésies. La distribució als congressistes d'aquesta publicació sembla
que ja no es demorara gaire. D'altra banda, I'Ajuntamentde Barcelona, per tal d'arrodonir
la seva participació en l'homenatge a Lluís Casassas, prepara l'edició d'una selecció d'arti
eles de l'amic desaparegut, particularment amb referencia a Barcelona. 1 citarem encara
1~juntament de Sabadell, al qual la nostra Societat ha sol-licitat la dedicació d'un dels
seus carrers al qui fou fill il-lustre d'aquella ciutat, Lluís Casassas i Simó.

En la imminencia de l'inici del nou curs, no vull acabar aquestes paraules sense agrair
personalment la tasca de l'equip que té per nucli aglutinant la Junta de Govern de la Socie
tat i que es completa amb diverses comissions de Treball en les quals col-laboren també,
i ben eficacment, d'altres membres externs a la Junta.
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