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Haig de confesar, d'entrada, que la meya relació personal amb el Dr. Solé Sabarís va
ésser poca, gairebé limitada a aquells actes academics on alguns cops l'any ens trobávem,
tot i que amb el seu fill Lluís havíem col·laborat en algunes obres.

De tota manera, si en l'aspecte personal no el vaig coneixer a fons, com a geograf i
com a membre de la Societat Catalana de Geografía, per a mi, com per a molts altres
companys, el Dr. Solé Sabarís, fou l'exemple i nord en els més diversos aspectes de la
nostra carrera.

La seva obra escrita forma part dels classics que qualsevol alumnede geologia o de geo
grafía segueix, tant des del punt de vista purament geologic o geomorfologic com des del
punt més ámpliament geografic, quan segueix l'escola regional de P. Vidal de la Blache.

Comentari a part mereix una gran obra que dirigí on realitzá entre d'altres la meritoria
tasca de defínir, sistematitzar i introduir nous conceptes, que és la Geografia de Catalu
nya, font on han begut, posteriorment, els diversos autors que sobre el País han escrit;
i quan die que hi han begut, em refereixo fonamentalment, a l'aspecte metodologic, d'es
tructurament i, com deia abans, de defínició.

No vull convertir aquest recordatori en un recull bibliografic de l'obra del Dr. Solé Sa
barís pero sí que cal dir que, la seva empremta, la trobem tant en temes d'emplacaments
urbans, com en els de concreció regional, i un llarg etcétera.

També cal destacar la seva fonamental col·laboració amb l'Instituto Geológico y Minero
al Mapa Geológico Nacional.

Ens ha deixat, dones, una figura cabdal de la geografía i la geologia tant de Catalunya
com de la resta de l'Estat espanyol.

Com ja he dit, queda la seva obra escrita, pero la més fonamental de les seves tasques
és el mestratge que exercí des de la catedra, fruit del qual és la munió de professionals
que tant a la Geografía com a la Geologia segueixen el camí de qui al seu tom seguí el
mestratge d'altres dues figures importants: el geograf Pau Vila i el geoleg Lucas Mallada.

Des d'aquí, dones, vull retre el meu homenatge al professor eminent, el Dr. Lluís Soié
i Sabarís.
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