
Portie

El dia 23 de marc d'enguany, la Societat Catalana-de Geografía va perdre el seu antic
president, el doctor Salvador Llobet i Reverter que, just vuit dies abans, havia presidit
la sessió de cloenda del Primer Congrés Catala de Geografía.

El doctor Llobet havia nascut a Granollers l'any 1908. Com a geograf, Llobet fou un
deIs que introduí a Catalunya l'estudi regional segons les teories possibilistes de la geogra
fia clássica francesa, i contribuí a l'análisi científíca de fenomens.concrets de la geografía
humana de Catalunya: de geografía urbana, de geografía agraria, d'aspectes determinats
de la ramaderia, etc. -

Més endavant, coopera decisivament a l'estudi deIs aspectes físics (les terrasses fluvials,
el periglacialisme, la geomorfologia, etc).

A la Geografia de Catalunya dirigida per Lluís Solé i Sabarís -del cos de redacció
de la qual Llobet forma part-, aparegueren els capítols redactats per Llobet en els dos
vessants citats. Cal veure-hi, dones, els estudis dedicats a l'explotació del camp, al bosc
i la seva explotació, a la casa rural, als factors geográfics i l'evolució de la indústria catala
na, a la indústria moderna, i les monografíes dedicades al Ripolles, a Osona, al Valles
i al Maresme.

Fou professor del Departament de Geografía de la Universitat de Barcelona, col·labora
dor del Consejo Superior de Investigaciones Científícas i impulsor de l'edició de múltiples
treballs de cartografía.

Quan fou jubilat -aleshores, Llobet era catedratic del Departament de Geografía de
Barcelona- continua les seves tasques de recerca, en algunes de les quals participaren
antics alumnes formats al seu costat.

EII, sempre s'havia considerat -i ho deia amb orgull i satisfacció- deixeble deIs grans
mestres de la geografía catalana, especialment de Pau Vila i de Lluís Solé i Sabarís, amb
els que l'uní una amistat ben sincera.
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Després de la jubilació, incrementa, també, els seus contactes amb la Societat Catalana
de Geografía de la qual formava part des de l'any 1935. Quan el 1981, el doctor- Lluís Solé
sentí declinar les seves forces i deixa la presidencia de la Societat, el doctor Llobet fou
elegit presidente

Llobet no fou un president anodí. Va afavorir l'aparició de la revista «Treballs de la So
cietat Catalana de Geografía», en la qual col-labora activament, i, amb enteresa i perseve
rancia, reorganitza l'estructura administrativa de la Societat._

Assistia a totes les sessions i conferencies i hi animava els debats, encaminava amb en
cert les discussions al si de la Junta de Govem, fins que, l'any 1985, ates per la malaltia,
va confiar el carrec al vicepresidente

Fou notable l'exemple de fortalesa i entrega a la Societat Catalana de Geografía, ofert
pel doctor Llobet els darrers dies de la seva vida, quan presidí alguna sessió de treball
del Primer Congrés Catalá de Geografía i hi encarrila la lectura i la discusió de ponencies
i decomunicacions, Després, encara, presidí la sessió de cloenda del Congrés, i hi pro
nuncia uns mots d'encoratjament, que resultaren ésser, també, .de comiat.

La seva mort fou sentida. Ben aviat sorgiren veus que demanaren la publicació d'una
miscel-lania a ell dedicada, ja que molts volien oferir-li el testimoni del seu record i del
seu agraíment,

La Societat Catalana de Geografia es feu resso d'aquestes veus i convoca tots els socis i
molts dels amics de Salvador Llobet i de la geografía per fer possible una obra curosa
i digna. La convocatoria fou ámpliament difosa per Catalunya, per altres punts de l'estat i
per centres universitaris de l'estranger.

Més endavant, segurament, apareixeran d'altres números que li seran dedicats i s'organit
zaran altres actes que seran oferts a la seva memoria.

Amb la publicació d'aquests treballs, que llurs autors han volgut escriure especialment
per a aquesta ocasió, la Societat Catalana ·de Geografía contribueix a l'homenatge al doc
torLlobet, aqui tantes coses deuen la Societat i la geografia de Catalunya. No hi hadubte
que; en els seus respectius annals, el nom i la memoria de Salvador Llobet continuaran
sempre vius.

LI. C. i S.
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