
Les raons d'un homenatge

La Junta de Govern de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA ha cregut conve
nient d'organitzar aquest acte col-lectiu de recordanca de Lluís Solé i Sabarís per honorar
la memoria d'un deIs conreadors cabdals de la geografia catalana, que s'havia comptat
entre els fundadors de la nostra SOCIETAT, de la que fou, més endavant, el president,
durant una etapa de transformacions interiors i d'adaptació a unes circumstáncies culturals
i científiques que anaven requerint una dedicació més gran i una exigencia, en augmentar
considerablement el nombre de socis de procedencia universitaria i permetre, l'evolució
deIs temps, un expandiment de les tasques propies de la SOCIETAT. •

Avui, deixebles directes o no de Lluís Solé, somací conscients que amb la nostra pre
sencia honorem la memoria d'un d'aquells homes creadors de la Catalunya moderna; d'un
home que, científic rigorós, ens aporta el fruit saberos i cIar de la seva observació amatent
de la realitat física i humana; d'un home que assolí, com a resultat d'una tenacitat perseve
rant, la comprensió i la solució de qüestions complexes i complicades de la morfologia
del país i deIs feixos de les relaciones existents entre els seus habitants; d'un home que,
si amb la seva labor incessant va cloure un capítol important de la nostra ciencia, per altre
cantó, amb una inquietud i una curiositat que mai no l'abandonaren, sabé obrir camins
inedits de recerca i de pensament; d'un home que, apassionat com era per la racionalitza
ció del treball, també sabé infondre a la tasca científica la presencia cálida de la il-lusió
irnmarcescible.

Pero, a la vegada que honorem Lluís Solé i Sabarís ens plau pensar que, amb ell, hono
rem tots els components d'aquell corrent de pensament geografíc catalá modern, del qual
ell forma part i que, presidit, inicialment, per l'obra de Pau Vila, contribuí amb tant encert
a la coneixenca geográfica de Catalunya.

Deixeu-nos creure, dones, que avui, en recordar Solé i Sabarís, també fem memoria
de tots aquells iniciadors, de Mestre Vila, de Miquel Santaló, de Palau Vera, de Pere Bla
si, de Carandell, de Goncal de Reparaz i de tants d'altres que contribuiren a la refermanca
deIs fonaments de la ciencia geográfica de Catalunya juntament amb molts altres que, sor
tosament, encara estan amb nosaltres.

En aquest acte, pero, voluntáriament allunyat de l'atmosfera académica, volem recordar,
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també, uns altres aspectes, més personals, de Lluís Solé i Sabarís, aspectes que, tal com
ja s'ha assenyalat manta vegada, també formaren part característica de la personalitat hu
mana de l'altre gran geograf catalá, el seu mestre i amic Pau Vila. És notable remarcar
l'existencia de moltes ressemblances entre dues persones d'aparenca tan diferent, semblances
que, en bona part, potser expliquen que fos tan fructífera i efícac, per la geografia catala
na, la col-laboració i la comprensió, sempre viva, entre ells.

Entre alguns d'aquests aspectes, recordem Lluís Solé, avui com l'horne queféu de l'ús
de la paraula un mitja de germanor i d'entesa. Recordem el conversador infatigable que,
per tant oidor curós, a l'ensems sabia escoltar l'interlocutor, pIe d'atenció, i recollir amb
afecte les opinions alienes.

Ben especialment, avui, recordem Lluís Solé i Sabarís, l'home pIe de bondat i de com
prensió que, fins i tot els moments més durs sabé amarar-los de delicadesa i de bonhomia,
sense deixar d'atendre els altres amb aquells seus bracos oberts, i el cor.

Aquest és el seu mestratge, el que hem de saber rebre, en recordar-lo sempre.
Per tot aixo, la Junta de Govem de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA ha

cregut avinent que, cridats pel poder evocador de la música, ens reuníssim ací, procedents
de tants camps diferents, tots els que recordem Lluís Solé i Sabarís amb enyoranca, Aquesta
és la intenció d'aquest acte que avui ens aplega sota la volta d'aquesta capella reial.

No ens cal afegir res més, em sembla. Només volem acabar aquests mots liminars -que
són la nostra benvinguda- agraint-vos la presencia i agraint, cordialment, la de la fanulia
Solé i Sugranyes. També volem fer pública la reconeixenca a la Direcció General del Pa
trimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya i a l~juntament de Barcelona per les facili
tats i la col-Iaboració prestats que han fet factible que aquest acte avui se celebrés ací.

Volem, finalment, agrair a Lluísa Morales la seva fonamental contribució, co és, l'ofre
na delseu arte

A tots, en nom de la Junta de Govem de la SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA,
moltes grácies,

LI. C. i S.

(Capella de .Santa Ágata, 18 d'octubre 1985)
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