
La mort del professor Ludwik Straszewicz
El dia 27 de desembre del 1987 va morir a Varsovia el professor Ludwik Straszewicz,

que fou membre honorari de la Societat Catalana de Geografia. No hi ha dubte que el
professor Straszewicz fou un gran geograf, un savi eminent, un bon pedagog i, sobretot,
un home honest i bo que vivia profundament el sentit de l'amistat.

La seva relació amb la Societat Catalana de Geografia va néixer ja fa anys durant les
seves primeres visites a Barcelona, amb motiu dels treballs que efectuava sobre la nostra
ciutat, en el conjunt de la recerca més extensa sobre les «segones ciutats» d'Europa. Des
prés, en alguna ocasió, ocupa la tribuna de la Societat on demostra, amb un to erudit no
exempt de fina ironia, el seu coneixement ampli dels problemes urbans.

Les seves estades llargues a París i a Lió li permeteren de relacionar-se més directa
ment amb les qüestions catalanes. L'any 1985, durant elsactes del cinquante aniversari
de la Societat Catalana de Geografia, presidí, a Barcelona, la III SessióPlenaria del Grup
de Treball Permanent Internacional de la Geografia de la Indústria Textil, grup que ell
havia pres la iniciativa de crear i que dirigí fins la seva sobtada mort. Durant una setmana
va demostrar als participants a la III Sessió, la seva capacitat infatigable d' organitzador,
d'home de ciencia interessat i profund, d'amicdispensador d'innumerablesatencions.

Straszewicz havia creat i dirigit fms la seva jubilació forcosa 1'Institut de Geografia
económica i organització del territori de la Universitat de Lódi, havia format part dels
consells de planificació de diverses ciutats i voivodies poloneses, havia estat irnmers en
els debats apassionats de la transformació de la societat de Polonia. Mentrestant, .com
ja s'ha dit, no oblida els debats internacionals i fou el gran promotor de la geografia de
la indústria textil a nivell internacional. La revista «Problems in textil Geography
-Problemes de Géographie des Textiles» fou una altra de les seves iniciativesrper pocs
dies no va poder veure'n l'aparició del número primer.

Més endavant es publicara a «Treballs ...» una ressenya biobibliográfica del professor
Ludwik Straszewicz. Ara només cal insistir en el gran valor huma del professor desapare
gut que el situava entre les primeres figures de la ciencia contemporania per la seva hu
manitat, l' extensió inacabable de la seva curiositat, els seus coneixements en amplis sectors
de la vida cultural, la serenitat inalterable de la seva conducta.

La revista «Treballs de la Societat Catalana de Geografía» vol expressar a la seva famí
lia, al Departament de Lódi i a tota la geografia polonesa el sentiment de la Societat Cata
lana de Geografia per la perdua del professor doctor Ludwik Straszewicz, amic de tots
nosaltres.
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El professor Ludwik Strazsewicz, en unafotografiafeta al departament de Ládipocs dies abans de la seva mort,
durant els actes que s 'hi celebraren amb motiu dels seus trenta anys com a professor i per la seva jubilaciá.
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