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Dades catalogràfiques

Josep Maria Fontboté i Mussolas, geòleg, fou membre numerari de l’Institut, ads-
crit a la Secció de Ciència i Tecnologia de 1980 a 1989. Amb motiu del seu traspàs, 
Oriol Riba (1923-2011) va escriure’n una «biografia vista per un company», docu-
mentada i extensa.1 Podré afegir-hi algunes precisions i un punt de vista diferent, 
el d’un geòleg universitari d’una generació posterior. En la trajectòria de Fontboté 
es poden distingir tres etapes. La primera, que transcorregué a Barcelona, corres-
pon al temps de formació i a les primeres passes en la recerca i en l’ensenyament 
universitari. La segona, de 1954 a 1978, és la seva etapa com a catedràtic a la Uni-
versitat de Granada, i, finalment, la tercera, el retorn a la Universitat de Barcelona. 
Per a mi, nascut el 1946 i llicenciat el 1969, la primera etapa de la carrera de Font-
boté és només història; durant la segona, ja hi vaig tenir una relació episòdica, i a 
la tercera, en què es va incorporar al nostre departament de la Universitat de Bar-
celona, vaig poder gaudir de ben a prop del seu mestratge. Així, doncs, el meu punt 
de vista serà diferent en cada una de les etapes.

Temps de formació i primeres passes en la recerca i en l’ensenyament universitari

Josep Maria Fontboté va néixer a Barcelona el 8 de juny de 1921 al domicili fami-
liar del matrimoni de Lluís Fontboté i Escoda i Joaquima Mussolas i Tomàs, que era 
a la plaça de Letamendi número vint-i-set, on va viure durant tota la seva joventut. 
Era el segon de tres germans. El gran, Lluís (1919), va morir als sis mesos, però va ser 
sempre recordat per la família. Per tant, Josep Maria, a efectes pràctics va ser el fill 

1. O. Riba i Arderiu, «Josep Maria Fontboté i Mussolas (1921-1989)», a Anuari IEC: Curs 1989-90, 
Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1991, p. 53-63.
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gran. El petit, Jordi (1923), va estudiar comerç i va treballar com a administratiu a 
l’empresa Pirelli. Lluís Fontboté i Escoda, administratiu en una empresa d’alimenta-
ció infantil, havia nascut a Alforja i els avis paterns de Josep Maria, Josep i Rosa, eren 
fills de Riudoms i Cornudella, respectivament. La mare, Joaquima Mussolas i Tomàs, 
era de Valls i els seus pares, Francesc i Maria, també. Joaquima va quedar òrfena de 
pare de petita, i des de molt jove i fins a casar-se va treballar en una capelleria, on la 
mestressa, a més d’ensenyar-los l’ofici, educava les noies perquè fossin «senyoretes». 
Així, les arrels familiars de Josep Maria Fontboté s’endinsen en les comarques tarra-
gonines, fet que traspuava en alguns detalls del seu parlar.

Josep Maria va estudiar el batxillerat al col·legi de Sant Miquel, del carrer de 
Rosselló, regit pels Missioners del Sagrat Cor, congregació d’origen francès, on va 
poder aprendre bé la llengua francesa. Treia molt bones notes i s’emportava tots 
els premis de les assignatures. Va acabar-lo durant la guerra i els religiosos que 
regien l’escola van recomanar a la família que anés a la universitat. No podent-hi 
entrar a causa de la situació del país, va fer un curs d’alemany, un de mecanografia 
i taquigrafia i un de practicant, que va fer que durant una època de la guerra treba-
llés a l’Hospital Clínic amb els doctors Trias i Broggi. Per pocs mesos va salvar-se 
d’anar al front amb els de l’anomenada Lleva del Biberó i, acabada la guerra, sota 
la dictadura franquista va haver de revalidar el batxillerat.2

Durant l’adolescència, Josep Maria Fontboté va desenvolupar algunes aficions 
que conservaria durant tota la vida. La seva filla Montserrat, en la informació que 
em va fer arribar sobre el seu pare, escriu unes línies que considero interessant de 
reproduir, i que començaran a introduir-nos en la personalitat del nostre biografiat:

Al pare li agradava molt la química i sempre li van agradar les explosions. 
De petit fabricava pólvora a casa i feia petites bombes que disparava amb un 
canó de ferro a una mena de pobles de joguina […]. També tenia el mal costum 
de posar pólvora dins la cuina econòmica per veure com, en explotar, saltaven 
les anelles de ferro dels fogons. Va arribar a fabricar una gota de nitrogliceri-
na que va fer explotar a la galeria de casa seva, muntant un enginy per activar 
a distància un martell que va caure sobre la gota i la va fer detonar. Va trencar 
diverses rajoles, però, tot i que la meva àvia s’espantava i es desesperava una 
mica, sembla que no el renyaven gaire. Aquesta afició no va desaparèixer mai. 
A Granada, cap als anys setanta, aprofitant una visita de familiars de Barcelona, 
entre els nens i ell vam fabricar focs artificials de diferents colors. Primer vam 
fer la pólvora i després la vam barrejar amb diferents productes químics per fer 
els colors. Malauradament, va fallar el muntatge i l’explosió resultant va ser 
impressionant en trencar pràcticament tots els vidres de la casa. Sent com era 
el pare, totes aquestes explosions, quan les recordava, el feien riure moltíssim.

2. Les dades de les línies precedents provenen del certificat de naixement, Jutjat Universitat (Bar-
celona), tom 192, acta 973, i dels records dels seus fills.
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Un germà solter de la seva mare, Francesc Mussolas, va tenir una influència 
gran en el pare. Era músic, solista de viola i violinista, i abans de la guerra toca- 
va a l’orquestra de Pau Casals i a la del Liceu. Igual que la seva germana, la meva 
àvia, aquest oncle va treballar des de molt jove, primer tocant a enterraments 
i festes majors i després ja com a músic d’orquestra. Aquest oncle va fer que 
estudiés piano (li pagava les classes). Tot i així, el pare no el tocava gaire bé. 
Odiava llegir a vista qualsevol partitura tocant lentament. També va aprendre 
harmonia, que ell deia que li agradava molt perquè era matemàtica, i va fer 
un arranjament per tocar «La Internacional». Gràcies a aquest oncle va poder 
assistir a molts concerts i molts assaigs de l’orquestra de Pau Casals i del Liceu, 
fet que va fer que la música clàssica i l’òpera fossin una de les aficions més im-
portants del pare.

L’altra gran afició que tenia eren els trens, en especial els de vapor, potser 
per haver vist de petit el trens al carrer d’Aragó des del balcó de casa. En tots els 
viatges els fotografiava i a la carretera li agradava que els passos a nivell es tan-
quessin per veure’ls passar i comptar quants vagons portaven.

Una altra afició que li va continuar tota la vida van ser les pel·lícules d’Oliver 
i Hardy o «el gros i el prim», com deia ell, i les de Charlot. El feien riure fins a les 
llàgrimes, no solament quan les veia, sinó també quan les recordava.

L’any 1939 inicià els estudis universitaris. Sembla que li hauria agradat seguir 
una carrera d’enginyeria a Madrid, però les circumstàncies econòmiques del mo-
ment ho impediren. Així, ingressà a la Facultat de Ciències de la Universitat de 
Barcelona, on cursà la carrera de ciències naturals, aleshores de quatre anys. L’afi-
ció a la geologia ja li venia d’abans. Segons Riba, Fontboté hauria tingut l’avinen-
tesa de participar en els cursos que, en temps de la guerra, impartia Jaume Mar- 
cet Riba (1894-1963), professor auxiliar de Maximino San Miguel de la Cámara 
(1887-1961), catedràtic, aleshores, de la nostra facultat.3 Començada la carrera, 
Fontboté trobà Noel Llopis (1911-1968), auxiliar de San Miguel de la Cámara. 
L’estudiant Fontboté va acompanyar Llopis en un bon nombre d’excursions per 
les Cadenes Costaneres Catalanes, on aquest tenia començada la seva tesi de doc-
torat. D’aquí va sorgir una bona amistat entre els dos geòlegs i Fontboté va consi-
derar Llopis el seu primer mestre de geologia de camp.

Es va llicenciar l’any 1943 amb premi extraordinari, fet que va coincidir amb 
el retorn a Barcelona, com a catedràtic, de Lluís Solé Sabarís (1908-1985), que es 
va traslladar des de la Universitat de Granada. Solé va incorporar com a ajudants 
Fontboté i el seu company d’estudis i amic Joan Maria Ribera Faig (1919-1989), de 
manera que l’equip de Solé Sabarís quedava format per ells dos i Noel Llopis, que 
havia defensat el doctorat el juny d’aquell any 1943 i ja tenia plaça d’adjunt. Enmig 
de la grisor i el tancament de la postguerra, el «laboratori de geologia» del doctor 

3. Els seus fills no recorden cap notícia de la participació en aquests cursos.
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Solé esdevingué una finestra oberta on la geologia era una cosa viva, on es discutia i 
per on passaven professors estrangers. També hi trobaven sopluig un bon nombre 
de geògrafs, atès que Solé veia la geografia ben propera a la geologia. Entre els geò-
grafs que freqüentaven el laboratori de geologia hi havia Montserrat Rubió i Lois 
(1924-2017), filla de Jordi Rubió, que seria becada a Grenoble per estudiar-hi geo-
grafia amb els professors Paul Veyret (1912-1988) i Max Derruau (1920-2004). En 
aquest marc, es van conèixer Josep Maria Fontboté i Montserrat Rubió i l’any 1951 
es van casar. Fills d’aquest matrimoni són Lluís (geòleg), Jordi (arquitecte) i Mont-
serrat (metgessa).

L’objecte de la tesi doctoral de Fontboté va ser l’estudi d’un segment de la zona 
axial dels Pirineus catalans, l’alta vall del Ter, un tema de geologia regional en què 
predominaven les roques metamòrfiques i granítiques. Era una regió mal comuni-
cada i de difícil accés a l’acabament de la Segona Guerra Mundial, temps de fron-
teres tancades i de control policial a la demarcació restringida; calien salconduits 
de fronteres que només es concedien amb comptagotes als no residents, i eren 
necessàries influències i bones recomanacions per aconseguir-los. Aquesta tesi va 
ser plantejada en el moment àlgid de la polèmica sobre l’origen del granit: el granit 
com a resultat de l’últim terme de la transformació de roques sedimentàries, visió 
transformista que aleshores representava una certa «modernitat», enfront del gra-
nit com a resultat de la diferenciació magmàtica, visió magmatista.

A la tesi, el pes principal requeia en la petrologia, tot i que la tectònica també 
hi era important. Per preparar-se bé en aquests camps, Fontboté fou becat per 
anar, els anys 1946-1947, a la Secció d’Enginyeria Geològica de la Universitat de 
Lieja, on fou alumne del tectonicista Paul Fourmarier (1877-1970), del petròleg 
Paul Michot (1902-1999) i del geomorfòleg Paul Macar (1906-1978). A Barcelona, 
va freqüentar el Laboratori de Química Analítica i, per això, es considerava també 
alumne del professor Francisco Buscarons (1906-1989). Tot plegat apuntava a una 
dedicació a la petrologia per part de Fontboté; fins i tot, en tornar de Bèlgica, Solé 
Sabarís li va encarregar la docència de l’assignatura d’aquesta matèria. A la llarga, 
hauria pogut ocupar una càtedra de petrologia i romandre a Barcelona. Aquest 
camí quedà interromput l’any 1948 amb l’arribada a Barcelona d’Alfredo San  
Miguel Arribas (1917-2004), fill de San Miguel de la Cámara, el qual quedà encar-
regat de l’assignatura i esdevindria el futur catedràtic d’aquesta matèria; va pren-
dre possessió de la càtedra el juny de 1950.

L’any 1951, Fontboté, en plena redacció de la tesi, va fer diverses estades a la 
Universitat de Neuchâtel, amb el professor Eugène Wegmann (1896-1982), un dels 
principals defensors de les idees transformistes sobre l’origen del granit. L’any 1952 
va presentar la tesi a la Universitat Central de Madrid, tal com s’havia de fer en aquell 
temps. Fontboté hi feia una interpretació transformista de l’origen de les roques 
granítiques d’aquella regió. Cap a finals dels anys cinquanta, els resultats de la pe-
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trologia experimental van fer que s’imposessin les idees magmatistes enfront de  
les transformistes, els defensors de les quals disminuïren ben de pressa. Fontboté 
es va incorporar ràpidament a la línia de pensament magmatista i potser per això 
la seva tesi no fou mai publicada in extenso; sembla que només se’n va conservar 
l’exemplar de la Universitat Central i la còpia de l’autor.

En veure el camí de la petrologia barrat a Barcelona, Fontboté es va obrir més 
cap als estudis de tectònica per ampliar el seu ventall de possibilitats. Ja en els estadis 
finals de redacció de la seva tesi, va aprofundir en el coneixement de la depressió del 
Vallès-Penedès i, en particular, de les estructures de les seves vores. Estimulat per la 
participació en els Cursos Internacionals d’Estratigrafia i Paleontologia que va orga-
nitzar el paleontòleg Miquel Crusafont (1910-1983) a Sabadell els anys 1952 i 1954, 
Fontboté, com a conferenciant, hi va exposar les seves idees. Interpretava, per pri-
mer cop, i com encara ho fem avui, que l’estructura del Vallès-Penedès era el resultat 
de la inversió del moviment de les falles que limiten la depressió, això és, la utilit-
zació de les mateixes falles al llarg de la història geològica amb moviments oposats. 
També va entendre que l’estructura recent de les Cadenes Costaneres Catalanes 
corresponia a una sèrie de blocs llargs i estrets basculats que s’enfonsen progressiva-
ment cap al Mediterrani; la depressió del Vallès-Penedès formaria part de l’orla 
perifèrica de la fossa mediterrània que s’estén entre Catalunya i les illes Balears. El 
mateix any 1954, Fontboté anava cap a Granada per ocupar la càtedra de geologia, 
que es deia de geografia física i geologia aplicada, de la Universitat de Granada, va-
cant des de 1949, any en què Bermudo Meléndez (1912-1999), que havia succeït 
Solé Sabarís, es traslladava a la Universitat de Madrid. Malgrat agafar-lo en ple 
acabament de tesi i preparació d’oposicions, Fontboté va escriure un parell d’arti-
cles sobre l’estructura del Vallès-Penedès. El més general es va publicar a Arrahona,4 
del Museu d’Història de Sabadell, un treball d’un gran interès i que hauria de llegir 
tot geòleg que treballés en aquesta regió; és un article difícil de trobar —no el tenen 
ni al Museu d’Història de Sabadell— i malauradament és molt poc conegut, o 
simplement desconegut, per part dels geòlegs actuals.

Catedràtic a la Universitat de Granada

Així, l’any 1954, Fontboté va prendre possessió de la càtedra de geologia de la 
Universitat de Granada, que tenia per objecte impartir els ensenyaments geo lògics 

4. A Arrahona es van publicar els materials dels cursos organitzats per Crusafont. A l’article es-
mentat, Fontboté n’anuncia un de més aprofundit sobre la vora sud-oriental de la depressió que mai no 
es va arribar a publicar, encara que es trobi citat per Meléndez, el qual probablement coneixia les inten-
cions de Fontboté. L’arribada a Granada i la ingent tasca que va haver d’emprendre expliquen, possible-
ment, l’abandonament d’aquest tema.
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als primers cursos de la Facultat de Ciències.5 Aleshores, la llicenciatura de geolo-
gia es cursava només a les universitats de Madrid i de Barcelona, on l’any 1953 
s’havien desdoblat les antigues seccions de ciències naturals en una secció de cièn-
cies biològiques i una altra de ciències geològiques, amb titulacions diferenciades. 
Des de la seva arribada a la Universitat de Granada, Fontboté es va proposar la 
creació d’una secció de ciències geològiques a la Facultat de Ciències. Al mateix 
temps, va iniciar les recerques sobre la geologia de la Serralada Bètica i va repren-
dre la col·laboració amb el professor Paul Fallot (1889-1960), que ja havia mantin-
gut Solé Sabarís durant la seva estada a Granada. Segons havia confessat a Oriol 
Riba, trigà més de tres anys a començar a posar fil a l’agulla a la recerca de la Serra-
lada Bètica, on no hi havia gran cosa feta i pràcticament cap cartografia geològica 
detallada. Fruit de les primeres recerques són diverses publicacions sobre la geolo-
gia de Sierra Nevada, de la Serra dels Filabres i de la conca de Guadix-Baza, que van 
veure la llum a finals de la dècada dels cinquanta i alguna a la dècada següent.

Per aconseguir la creació de la Secció de Geologia a Granada, Fontboté va es-
tablir una estratègia conjunta amb Llopis, aleshores catedràtic de geologia a la 
Universitat d’Oviedo, i van iniciar les gestions a Madrid. Entre els arguments 
aportats destacaven que els dos centres eren situats en regions geològiques singu-
lars i úniques i especialment interessants, fet que permetria dur a terme les pràcti-
ques de camp en àrees properes als centres. Les condicions van esdevenir favora-
bles quan Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980), asturià, que havia coincidit 
amb Llopis a la Universitat d’Oviedo i que sempre va secundar la creació de les 
seccions de ciències geològiques a totes dues universitats, fou nomenat director 
general d’Universitats. El 1958 es va dictar la disposició legal que permetia iniciar 
l’ensenyament de la llicenciatura a les dues universitats. Fontboté és considerat de 
manera general el fundador dels estudis de geologia a la Universitat de Granada, 
no solament per les gestions prèvies a la seva creació, sinó també per l’enorme es-
forç dels primers anys, amb personal escàs i molt pocs mitjans.

Fontboté fou, doncs, el responsable inicial d’allò que després coneixeríem com 
l’escola geològica granadina. Com recorden Vera i Orozco,6 durant els primers anys 
es va encarregar d’un ampli conjunt d’assignatures: geologia estructural, petrologia, 
geomorfologia, geologia aplicada, geologia regional, i a partir del curs 1960-1961 de 
la de dipòsits minerals.7 De la paleontologia se’n va ocupar des de bon començament 
Asunción Linares (1921-2005), deixebla de Meléndez, i de l’ensenyament de la cristal-

5. Per a una història de la geologia a la Universitat de Granada, vegeu J. A. Vera i M. Orozco 
(ed.), 50 años de geología en la Universidad de Granada, Granada, Universidad de Granada, 2009.

6. J. A. Vera i M. Orozco, «Los estudios de geología en la Universidad de Granada. Esbozo 
histórico», a J. A. Vera i M. Orozco (ed.), 50 años de geología…

7. J. Torres Ruiz i F. Gervilla Linares, «Avances en el campo de los yacimientos minerales», 
a J. A. Vera i M. Orozco (ed.), 50 años de geología…
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lografia i la mineralogia se’n va fer càrrec Juan Luis Martín-Vivaldi (1918-1974); 
l’una i l’altre esdevindrien ben aviat els catedràtics d’aquestes assignatures. Més 
endavant es van anar incorporant professors nous. Una bona tria d’aquests profes-
sors i una bona selecció dels alumnes que es matriculaven a geologia van ser, sens 
dubte, la clau de l’èxit de l’escola granadina. «M’havien parlat diverses vegades», 
escriu Riba, «d’allò que els antics alumnes anomenaven la “marxa de la mort”. Tot 
consistia en una excursió organitzada a començament de curs durant la qual en 
Fontboté observava sobre el terreny les aptituds dels futurs alumnes. Aquells que 
no sabien orientar-se bé amb el mapa a la mà, els que no podien fer una travessada 
fora del camí, mullar-se els peus o passar pels esbarzerars eren invitats a canviar la 
matrícula a unes especialitats més sedentàries. En els exàmens del primer curs  
la invitació es repetia envers els alumnes menys aptes per a la tasca científica.»8

Miguel Orozco, un dels primers deixebles de Fontboté a Granada, recorda al-
tres aspectes del professor en la breu semblança que va dedicar-li i que subtitulà 
Don José María: mucho más que un buen profesor:9 «La seva insistència en la necessi-
tat d’aprendre idiomes era ben coneguda (i a vegades temuda) pels seus alumnes. 
Calia consultar textos i revistes científiques estrangeres per a preparar o ampliar 
temes o per a realitzar treballs bibliogràfics.» Llibres de text en anglès «van arribar  
a ser d’ús corrent entre els alumnes de geologia, tot i que moltes vegades amb el 
diccionari al costat, ja que la majoria dels qui fórem alumnes de les primeres 
promo cions, havíem estudiat francès en el batxillerat […]. La influència de D. José 
María, almenys sobre molts de nosaltres, […] va traspassar els límits de la geologia 
per a penetrar en altres múltiples facetes culturals gràcies a la seva profunda forma-
ció humanística. […] La seva afició a la música clàssica, de manera molt especial a 
la de Bach, o el seu coneixement de l’arquitectura romànica, […] del seu interès 
pels assajos filosòfics, […] la lectura habitual de Le Monde, són només algunes de 
les manifestacions de la profunditat de la seva formació cultural.»

Juan Antonio Vera, un altre dels seus primers alumnes i que esdevindria el 
primer catedràtic d’estratigrafia de la Universitat de Granada, en una breu necro-
logia10 feu una pila d’observacions en parlar del temperament de Fontboté. Segons 
Riba, «ve a dir que ell feia un exercici d’humilitat permanent, de manera que mai 
no estava satisfet d’allò que feia o pensava».11 Aquesta actitud i, a parer meu, el gust 

8. O. Riba i Arderiu, «Josep Maria Fontboté i Mussolas (1921-1989)», a Anuari IEC: Curs 1989-90, 
p. 58.

9. M. Orozco, «José María Fontboté Mussolas (1921-1989)», a J. A. Vera i M. Orozco (ed.),  
50 años de geología…

10. J. A. Vera Torres, «José María Fontboté y la Universidad de Granada», Ideal (Granada)  
(14 setembre 1989).

11. O. Riba i Arderiu, «Josep Maria Fontboté i Mussolas (1921-1989)», a Anuari IEC: Curs 1989-90, 
p. 62.
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pel matís, feia que li costés tancar els originals i els lliurés sovint amb retard, ten-
dència que es perllongà al llarg de tota la seva vida. Vera afegeix: «Aquest tarannà 
a l’autocrítica anava acompanyat d’un caràcter totalment progressista en el sentit 
més ampli i bonic de la paraula… Totes les noves idees, encara que poguessin sem-
blar mal fonamentades, tenien cabuda en les explicacions del professor Fontboté, 
sense censures, sense exclusions, i eren analitzades i criticades per ell mateix. Era 
en definitiva allò que hom espera d’un professor universitari.»12

Reprenent el fil de la història del paper de Fontboté en el desenvolupament de 
la geologia granadina, és interessant assenyalar la importància de l’assignatura  
de dipòsits minerals en el context andalús, en què la indústria minera era en ple des-
envolupament en aquells moments. Fontboté, que des de ben jove se sentia atret 
per aquest camp, va participar en la recerca de dipòsits minerals i això li va perme-
tre establir bones relacions amb els enginyers que dirigien les empreses mineres, 
cosa que facilità que els estudiants de Granada hi fessin estades de pràctiques. El 
seu fill Lluís s’especialitzà en geologia dels dipòsits minerals i, actualment, és pro-
fessor d’aquesta matèria a la Universitat de Ginebra.

En pocs anys sortiren molts llicenciats i doctors de la Secció de Geologia de la 
Universitat de Granada, que anaren a ocupar llocs preeminents de recerca, oficials 
o privats, i de docència arreu de l’Estat espanyol. La geologia de la Universitat del 
País Basc va arribar a ser, a finals dels anys seixanta i en els anys setanta, pràctica-
ment una colònia granadina; deixebles de Fontboté també van anar a les universi-
tats de Saragossa, Salamanca i Autònoma de Barcelona, entre d’altres.

L’any 1965, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) va crear el 
Laboratori Associat al Departament de Geologia de la Universitat de Granada i 
Fontboté en fou el primer director. Més endavant, aquest laboratori es va convertir 
en el Departament d’Investigacions Geològiques de l’Institut Nacional de Geologia 
del CSIC, un centre coordinat amb els departaments de ciències geològiques de la 
Universitat, que seria dirigit per Fontboté fins que es va traslladar a Barcelona.13

Amb la incorporació de llicenciats de les primeres promocions com a profes-
sors contractats, aquests van començar les seves tesis doctorals.14 Fontboté plan-
tejà, en una primera fase, que Vera i Orozco15 situen de 1958 a 1971, un seguit  
de tesis doctorals de caràcter regional que tenien per objectiu cobrir el conjunt de 
la Serralada Bètica i obtenir una informació bàsica que permetés iniciar treballs 

12. J. A. Vera Torres, «In memoriam. José María Fontboté (1921-1989)», Geogaceta, 7 (1990), 
p. 166-167.

13. A. López Galindo, «El Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra», a J. A. Vera i M. Orozco 
(ed.), 50 años de geología…

14. Una llista de les dinou tesis de doctorat que va dirigir Fontboté es troba al final d’aquest treball.
15. J. A. Vera i M. Orozco, «Avances en el conocimiento geológico desde 1958 a 1983», a J. A. 

Vera i M. Orozco (ed.), 50 años de geología…
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més especialitzats en una segona fase. En aquells anys hi havia bastants geòlegs 
forans treballant a la Serralada Bètica. Els francesos de l’equip de Paul Fallot, que, 
després del seu traspàs, va ser dirigit per Michel Durand-Delga (1923-2012), tre-
ballaven en el sector central del Subbètic, el Prebètic i el Campo de Gibraltar. Els 
geòlegs holandesos de la Universitat d’Amsterdam, en particular l’equip de Cor-
nelis Geoffrey Egeler (1917-1983), investigaven les Zones Internes. A la regió de 
Ronda, hi treballaven els alemanys de l’equip de Rolf Hoeppener (1919-1989). Les 
àrees proposades per Fontboté als seus deixebles eren regions no cobertes pels in-
vestigadors forans. L’amistat de Fontboté amb Durand-Delga i amb Egeler va fa-
cilitar els contactes i la col·laboració entre els geòlegs granadins i els francesos i 
holandesos que treballaven en regions veïnes, col·laboracions que quedaren re-
flectides en algunes publicacions conjuntes. En uns temps en què eren molts els 
qui s’oposaven aferrissadament a la presència de doctorands estrangers a Espanya, 
Fontboté, al contrari, ho considerava un estímul per als seus alumnes i una contri-
bució al coneixement d’aquelles terres. Sempre va afavorir les col·laboracions en-
tre les diferents escoles que treballaven a la Serralada Bètica.

La primera tesi dirigida per Fontboté va ser la defensada per A. Martín Pérez, 
doctor en ciències químiques l’any 1963, que havia acabat la llicenciatura de geo-
logia amb la primera promoció, el qual va fer una tesi d’anàlisi química aplicada  
a carbons minerals. Després van venir les de J. A. Vera i V. García-Dueñas en el 
Subbètic del sector central de la Serralada; la de F. Aldaya sobre el Complex Alpu-
jàrride en la localitat tipus; la d’E. Puga, codirigida amb J. L. Martín-Vivaldi, sobre 
el nucli de Sierra Nevada, i l’última d’aquest període seria la d’A. C. López Garrido 
sobre el Prebètic de les serres de Cazorla i Segura, l’any 1971. Cada un dels docto-
rands enfocava el treball cap a l’especialitat que més li interessava, però totes te nien 
en comú una cartografia geològica detallada (a escala 1:50.000 o 1:25.000) de re-
gions en les quals, fins aleshores, amb prou feines hi havia dades.

El meu primer contacte amb Fontboté va tenir lloc l’any 1969; estava comen-
çant els treballs de la tesi de doctorat sobre l’estructura de la mateixa regió en què 
uns vint anys abans Fontboté havia dut a terme la seva. Em va semblar necessari 
consultar la seva tesi i vaig contactar amb ell i li vaig demanar de deixar-me con-
sultar el seu exemplar, atès que a Barcelona no podia trobar-la. Em va citar en un 
restaurant prop de la Universitat aprofitant un viatge que ell havia de fer a Barce-
lona. Hi vaig anar ansiós pensant que finalment podria consultar el treball, una 
referència que considerava obligada. Va ser un dinar molt agradable, sense presses. 
Vam parlar de tot i més, fins i tot de geologia, i ja, poc abans d’acomiadar-nos, em va 
convèncer que més valia que no la consultés, la seva tesi. No la portava. D’entra- 
da vaig quedar desconcertat, però al final me’n vaig anar convençut. En aquell dinar 
vaig començar a conèixer la personalitat de Fontboté, i ell, a mi.

Després el vaig anar coneixent més i les impressions d’aquella trobada es con-
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firmaren. Fontboté semblava que mai no tenia pressa; diria que sabia no tenir pres-
sa. Era extremament curós quan havia de donar un no. I la seva conversa era molt 
rica. Oriol Riba va escriure que «Fontboté era un home d’una gran cultura. Parla-
va amb facilitat l’anglès, l’alemany i, no cal dir-ho, el francès. Sabia molt bé el ca-
talà, cosa que aleshores [els anys quaranta] no s’estilava; i havia llegit molts autors 
clàssics, fins i tot els clàssics grecs de la Fundació Bernat Metge. Vaig adonar-me 
que tenia una gran facilitat de paraula i a més a més molta habilitat persuasiva. No 
parlava de pressa ni esbojarradament, ho feia amb meditació.»16 Més endavant, Font-
boté va formar part del tribunal que va jutjar la meva tesi i poc després, l’any 1973, 
estava en el tribunal de l’oposició a agregat de càtedra de la Universitat de Granada, 
en la qual vaig participar i que va guanyar Antonio Estévez. Poc després de l’oposi-
ció, Fontboté em va comentar que fora convenient que reforcés la meva petrografia 
microscòpica —certament havia suat per sortir-me’n de la prova pràctica de mi-
croscòpia— i em va convidar una setmana a Granada per practicar, amb l’ajut dels 
seus col·laboradors, aprofitant les col·leccions de làmines primes que tenien.

A partir de 1972, amb els departaments universitaris ja constituïts, comença 
una nova etapa a la Secció de Geologia de la Universitat de Granada. Des de la seva 
creació fins que va marxar de Granada, Fontboté va dirigir el Departament, que 
aleshores es deia de Geotectònica i Geomorfologia i que incloïa, a més de la geodi-
nàmica interna (tectònica) i externa (geomorfologia), la petrologia, cas únic, que 
denota la seva empremta. En aquest període hi va haver la transició dels estudis 
regionals, amb mapes geològics detallats d’àrees extenses, a les recerques sobre te-
mes específics de les diferents especialitats que es cultivaven en el Departament.

Simultàniament, l’Institut Geològic i Miner d’Espanya posà en marxa el Mapa 
Geològic Nacional (pla MAGNA), que pretenia elaborar i publicar la totalitat dels 
mapes geològics d’Espanya a escala 1:50.000 en setze anys. Fontboté i el seu equip 
van col·laborar en l’elaboració de força fulls de la Serralada Bètica, en particular 
aquells que en gran part coincidien amb les àrees de les tesis de doctorat dutes a 
terme o en curs de realització que incloïen mapes geològics detallats.

Fontboté va entendre ben aviat la necessitat de la cooperació amb els geofísics 
per abordar els problemes tectònics. Cal recordar que l’any 1968 va ser formulada 
la teoria de la tectònica de plaques com a culminació dels progressos fets per la 
geofísica, en particular en el coneixement dels fons oceànics. Aquesta teoria per-
met explicar la majoria de fets geològics i geofísics coneguts i és el paradigma en el 
qual es mouen actualment les ciències de la Terra. En col·laboració amb el professor 
Maurice Mattauer (1928-2009), de Montpeller, i el seu deixeble Jean Andrieux, que 
havia fet la seva tesi al Rif, van publicar, l’any 1971, un model per explicar l’arc de 

16. O. Riba i Arderiu, «Josep Maria Fontboté i Mussolas (1921-1989)», a Anuari IEC: Curs 
1989-90, p. 56.
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Gibraltar, mitjançant el qual s’enllacen la Serralada Bètica i el Rif, utilitzant ja els 
conceptes de la tectònica de plaques. Andrieux va defensar la seva tesi l’any 1970, 
mentre jo estava fent una estada a Montpeller. Fontboté formava part del tribunal 
que la va jutjar i, aprofitant el viatge, va impartir una conferència sobre la geologia 
de la Serralada Bètica. Va demostrar la seva capacitat de síntesi i els seus dots peda-
gògics, dibuixant ordenadament a la pissarra els perfils geològics generals de la 
Serralada a mesura que en descrivia la geologia.

El primer gran projecte geofísic espanyol va ser el Programa de Perfiles Sísmicos 
Profundos que va estendre’s des de 1974 fins a 1984. Fontboté va col·laborar en l’es-
tudi sísmic profund a les Bètiques entre Cadis i Cartagena. Posteriorment, als anys 
1976 i 1978, es van disparar dos perfils longitudinals dels Pirineus, l’un per la banda 
espanyola i l’altre per la francesa, i un de transversal a la part oriental de la Serralada. 
Va ser una col·laboració francoespanyola amb el suport d’institucions suïsses.17 
Fontboté va delegar en mi la participació en una reunió en la qual s’havien de discu-
tir i aprovar els traçats idonis per establir els perfils. Recordo una reunió, a les acaba-
lles del franquisme o inici de la transició, a Pamplona, en un moment de gran tensió, 
en plena vaga general. La reunió va tenir lloc en un hotel, tancat i barrat, amb tots els 
porticons tancats, on els assistents anàvem entrant per una porteta del darrere. Hi 
van assistir els directius dels organismes patrocinadors del projecte, geofísics, geòlegs 
francesos i jo mateix. Jo, que era un aprenent i hi anava amb molta timidesa, poc hi 
vaig poder aportar, però vaig tenir l’oportunitat d’escoltar els geofísics i de discutir 
amb geòlegs que eren de referència en la geologia pirinenca i que havia llegit i citat. 
Vist en la distància, estic ben convençut que Fontboté tenia tota la confiança en el 
criteri dels geòlegs francesos i devia pensar que allà jo tindria l’ocasió de conèi-
xer-los i discutir-hi i de començar a veure com funcionaven aquests projectes.

També és destacable la col·laboració de Fontboté en diversos mapes de síntesi 
de la Península Ibèrica i d’Europa, obres sempre col·lectives i que, quan compre-
nen àrees molt extenses, com és el cas dels d’Europa, són de coordinació comple-
xa, atesa la dificultat de trobar una simbologia equilibrada aplicable a tot l’àmbit i 
que totes les aportacions l’apliquin amb un criteri coherent. Va participar en el 
mapa tectònic, el mapa geològic i el mapa litològic de la Península Ibèrica i les 
Balears, i en diversos mapes internacionals d’Europa i àrees adjacents: el mapa 
geològic, el mapa metal·logènic, el mapa tectònic i el mapa metamòrfic, la maque-
ta del qual va lliurar quan ja era a Barcelona. Per discutir la proposta sobre els fulls 
de la meitat sud de la Península Ibèrica, que ell havia preparat, amb els coordina-
dors del Mapa Geològic Internacional d’Europa a escala 1:1.500.000, va organit- 
zar dues excursions, una a la Serralada Bètica (1973) i l’altra a la Meseta meri dio- 

17. J. Gallart, J. Díaz i D. Córdoba, «Investigando la estructura litosférica en la Península Ibéri-
ca y sus márgenes: tres décadas de perfiles sísmicos profundos», Física de la Tierra, 18 (2006), p. 69-96.
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nal (1974). Hi participaven l’equip de coordinadors del mapa i uns pocs convidats. 
Vaig poder formar part d’aquestes excursions. Fontboté devia considerar que per 
a la meva formació era important que m’introduís directament a la geologia de 
regions diferents a les que ja coneixia. Cada regió visitada era presentada pel geòleg 
que n’havia aixecat el mapa detallat, en la majoria de casos alumnes d’ell, però 
també joves doctors formats en altres universitats espanyoles. Es discutia molt 
sobre el terreny i Fontboté deixava que els joves defensessin les seves interpreta-
cions davant l’allau de preguntes i dubtes dels coordinadors. Al vespre es feia una 
discussió general que cada dia acabava amb una síntesi i unes conclusions pro-
posades per Fontboté que, al final, eren assumides per tothom. En aquestes excur-
sions vaig començar a adonar-me que Fontboté no era només una autoritat al nostre 
país, sinó també a escala internacional.

Fontboté entenia que era important conèixer directament la geologia d’un 
ampli ventall de regions diferents per poder tenir una bona visió geològica. En 
aquest sentit, procurava organitzar visites que ho facilitessin. Vaig poder participar, 
l’any 1977, poc abans que Fontboté vingués a Barcelona, en una excursió als Alps 
de Suïssa dirigida per Rudolph Trümpy (1921-2009), el gran geòleg alpí. Una excur-
sió inoblidable, com la qualifica Orozco,18 en la qual participaren deixebles de 
Trümpy, Fontboté i deixebles seus —doctorands i joves professors, entre els quals 
Orozco— i algun convidat d’altres universitats. Ja a Barcelona, Fontboté prosseguí 
amb aquesta actitud i encoratjà la continuïtat d’aquestes activitats. El nostre depar-
tament va organitzar una visita als Pirineus per a un grup de geòlegs de la Universi-
tat de Viena encapçalats per Alexander Tollmann (1928-2007). Com a intercanvi, 
l’any 1982, un grup de Barcelona vam participar en una visita als Alps austríacs  
dirigida per Tollmann. També es va organitzar una visita a la geologia escocesa 
l’any 1985, on es troben localitats clàssiques per a la geologia estructural, dirigida 
per Michael Coward (1945-2003), de l’Imperial College de Londres.

Retorn a la Universitat de Barcelona

Després d’haver desestimat amb anterioritat la possibilitat d’anar a d’altres 
universitats, l’any 1978, amb motiu de la jubilació de Solé Sabarís, Fontboté retornà 
a la Universitat de Barcelona. Abans de venir, però, va voler tenir el consens dels 
membres de l’antic Departament de Geomorfologia i Tectònica. Ens va demanar de 
fer una reunió amb tots nosaltres per escoltar-nos i explicar-nos les seves inten-
cions. Així ho vam fer. Va ser una reunió llarga; el vam informar de què estàvem 

18. M. Orozco, «José María Fontboté (1921-1989)», a J. A. Vera i M. Orozco (ed.), 50 años de 
geología…
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fent i ell ens va comunicar que pensava respectar la nostra manera de fer. Només hi 
va afegir, amb el seu estil persuasiu, una mesura que considerava que calia prendre. 
De sempre, al Departament de Geomorfologia i Tectònica, a més de les assignatures 
pròpies del nom que porta, s’oferia la d’hidrogeologia, que impartia un professor 
contractat, professional actiu en aquest camp. Ens va comunicar que, atès que ales-
hores ja existia un departament de prospecció geològica i geofísica, creat per San 
Miguel Arribas, considerava que aquesta assignatura corresponia a aquell departa-
ment i que, per tant, si ell venia, els la cediríem. Fontboté va explicar que no faria 
aquesta cessió fins al cap d’un any de ser a Barcelona, de manera que el professor 
afectat pogués organitzar-se. Aquest ho va entendre i ho va acceptar. La seva mane-
ra clara, però molt curosa, d’explicar-nos les seves intencions ens va satisfer.

Riba va escriure que «ningú no vacil·larà a dir, però, que coincidint amb la seva 
vinguda […] la vida de la nostra facultat es va apaivagar».19 Convé explicar-ho una 
mica per anar comprenent la personalitat de Fontboté. Com a resultat d’uns malen-
tesos20 a finals dels anys quaranta entre Solé Sabarís i San Miguel Arribas es va arribar 
a una situació de desavinença que va implicar una no relació i tensió entre ells i, 
com a conseqüència, entre les càtedres respectives, posteriorment departaments, que 
d’una manera o d’una altra afectava el funcionament de la vida acadèmica. Cal dir 
que, almenys des que jo vaig ser a la Universitat, les relacions entre els professors dels 
diferents departaments eren correctes i cordials, independentment de les dels nos-
tres caps respectius. Personalment, tot i ser deixeble de Solé Sabarís, haig de dir que 
vaig tenir sempre una bona relació amb San Miguel Arribas i ell amb mi. Una de les 
primeres accions que va endegar Fontboté, poc després de prendre possessió, va ser 
convidar un professor estranger a donar un parell de conferències sobre aspectes de 
la formació de serralades, una de les quals tenia un fort contingut petrològic, la pre-
sentació de la qual va demanar de fer-la a San Miguel Arribas, el catedràtic de petro-
logia. Aquest va acceptar i, amb aquest motiu, va venir al nostre departament; penso 
que fins aleshores no hi havia posat mai els peus. La cessió de l’assignatura d’hidro-
geologia i la invitació a San Miguel Arribas són dos exemples de com Fontboté —que 
sempre procurava evitar els conflictes— apaivagava les tensions.

Al cap de poc de ser a Barcelona, el rector Antoni Maria Badia i Margarit (1920-
2014) incorporà Fontboté a la candidatura que va presentar per al seu segon man-
dat i, com a resultat, va ser nomenat vicerector de Recerca. Fontboté va ocupar el 
càrrec des de 1981 fins a 1986, és a dir, fins al final del mandat del rector Badia.21

19. O. Riba i Arderiu, «Josep Maria Fontboté i Mussolas (1921-1989)», a Anuari IEC: Curs 
1989-90, p. 59.

20. No cal entrar en detalls. A la correspondència entre Solé Sabarís i San Miguel de la Cámara que 
es conserva a l’Arxiu Històric del Museu de Geologia del Seminari Conciliar hi ha la clau per entendre’ls.

21. A. M. Badia i Margarit, Llavor de futur: Vuit anys al Rectorat de la Universitat de Barcelona. 
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989.
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En el seu retorn a Barcelona, la recerca de Fontboté va recuperar els Pirineus i 
les Cadenes Costaneres Catalanes, on havia treballat a l’inici de la seva carrera, i hi 
incorporà les Balears —geològicament part de la Serralada Bètica—, on estava 
treballant el grup de tectònica del seu nou departament. Quan el va sorprendre la 
mort, tenia sobre la taula la memòria d’ingrés a l’Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona, un treball sobre la història del coneixement geològic dels Pirineus i, en 
premsa, un altre, amb membres del departament, sobre l’estructura del fons de la 
mar catalanobalear que incloïa dades geofísiques: dos temes de joventut represos 
amb ulls moderns.

Aprofitant l’oportunitat que va donar la reorganització departamental, arran 
de la Llei de reforma universitària (1983) i dels Estatuts de la Universitat (1985), 
Fontboté, gràcies a la consideració en què el tenia la comunitat de geofísics lidera-
da per Agustín Udías i a la seva capacitat de persuadir, va saber atraure un equip 
de geofísics provinents de la Facultat de Física, que es van incorporar al nostre nou 
departament. Aquest èxit de Fontboté obeïa al seu convenciment que una tectòni-
ca moderna en el marc de la tectònica de plaques no podia desenvolupar-se sense 
una col·laboració efectiva entre geofísics i geòlegs, i res millor que tenir-los junts 
en un mateix departament per facilitar el necessari diàleg científic. Del nou depar-
tament, que comprenia les àrees d’estratigrafia, geodinàmica (interna i externa), 
geofísica i paleontologia, en fou elegit cap Fontboté, càrrec que exercí fins a la ju-
bilació.

La tectònica recent va ser un camp de recerca que Fontboté va impulsar, com 
ja ho havia fet a Granada. Avui, al Departament, hi ha un grup de recerca en pa-
leosismologia —l’estudi de terratrèmols prehistòrics— que en últim terme és una 
conseqüència de l’interès que va saber suscitar en alguns de nosaltres per les defor-
macions recents de l’escorça.

La seva docència a Barcelona se centrava en dues assignatures: la geodinàmica 
interna de primer cicle, que fins a la seva arribada impartia jo, i la geologia d’Espa-
nya de segon cicle, que fins a la seva jubilació havia donat Solé Sabarís. L’assigna-
tura de geologia d’Espanya incloïa una sortida de dues setmanes al sud de la Penín-
sula. Aquest viatge va ser, ben aviat, coordinat amb l’assignatura de dipòsits 
minerals.22 Oferia als estudiants una visió de síntesi de la geologia de la Serralada 
Bètica i dels terrenys hercinians del sud de la Meseta, i la visita a unes quantes mi-
nes per estudiar-ne les característiques dels meners. El profund coneixement que 
tenia de les unitats geològiques de la Península i dels dipòsits minerals peninsulars, 
basat en els seus llargs anys de recerca personal sobre aquests temes, en feia un 
mestre excepcional.

Fontboté va jubilar-se l’any 1987 i va ser nomenat professor emèrit. Va seguir 

22. També hi convidava professors d’altres matèries.
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actiu. En la seva nova situació atenia les consultes dels membres del Departament, 
llegia amb esperit crític els nostres originals i hi feia propostes d’esmenes, i col·la-
borava en la redacció d’algun treball, com el que teníem en premsa —com ja he ex-
plicat més amunt— quan ens va deixar.

Josep Maria Fontboté i Mussolas va morir sobtadament la nit del 12 al 13 de 
setembre de 1989.

Honors

Josep Maria Fontboté i Mussolas és considerat per tothom el fundador de l’es-
cola granadina de geologia. Així ho va reconèixer l’Ajuntament de Granada que, 
l’any 2008, amb motiu de la commemoració dels cinquanta anys dels estudis de 
geologia i a proposta de la mateixa Universitat, va donar el nom de Plaza Profesor 
Fontboté a una tranquil·la plaça de nova construcció molt propera a la Facultat  
de Ciències, en la qual el seu fill Lluís, acompanyat del rector de la Universitat i de 
l’alcalde de la ciutat, va descobrir un monòlit de serpentina de Sierra Nevada amb 
una ins cripció que rememora l’efemèride.

Abans, amb motiu de la seva jubilació, s’havia organitzat, en honor seu, un 
simposi internacional sobre la tectònica de la Serralada Bètica i dels Pirineus, que 
va tenir lloc els dies 11-15 d’abril de 1988 a la Universitat de Barcelona. Fou un èxit 
científic, ja que s’hi van presentar els nous punts de vista estructurals d’ambdues 
serralades. Els principals resultats d’aquesta reunió van ser publicats a la revista 
Geodinamica Acta de l’any següent.23

Fontboté havia estat nomenat doctor honoris causa de la Universitat de Tolosa 
de Llenguadoc l’any 1983. El seu bon amic Michel Durand-Delga va dir, en el dis-
curs que pronuncià amb aquest motiu, que «Fontboté era el geòleg espanyol vi-
vent més conegut a fora del seu país».24 Tenia la medalla d’or de la Universitat de 
Lieja. Va ser vicepresident i membre honorari de la Société Géologique de France. 
Fou membre de la Geological Society of America i de la Société Géologique de 
Belgique. També havia estat membre de la Comisión Nacional de Geología i de di-
verses societats catalanes i espanyoles.

En el món de les acadèmies, cal recordar que Fontboté fou membre de la Sec-
ció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans des de 1980. Va ser 

23. J. A. Muñoz, A. Sanz de Galdeano i P. Santanach, «Symposium Pyrénées et Chaîne Bé-
tique, Barcelona 1988, en hommage au Prof. J. M. Fontboté», Geodinamica Acta (París), 3 (1-3) (1989),  
p. 1-249.

24. M. Durand-Delga, Allocution de Monsieur le professeur M. Durand-Delga, directeur du 
laboratoire de géologie méditerranéenne et pyrénéenne. Remise des insignes de docteur honoris causa, Tolo-
sa de Llenguadoc, Imprimerie de l’Université Paul Sabatier, 1984, 14 p.
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membre corresponent de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona  
i membre electe des de 1982. També fou membre de la Real Academia de Bellas 
Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada i fou elegit membre corres-
ponent de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid.

En resum

Josep Maria Fontboté i Mussolas fou un geòleg amb un gran prestigi interna-
cional i mestre de geòlegs. Va ser un home d’una àmplia cultura amb un esperit 
obert, tranquil, integrador i conciliador, sempre amatent a ajudar els joves. Una 
personalitat irrepetible.

Tesis doctorals dirigides per Josep Maria Fontboté i Mussolas

1963. Martín Pérez, A. Contenido de germanio en los carbones minerales de Es-
paña. Universidad de Granada.

1966. Vera Torres, J. A. Estudio geológico de la Zona Subbética en la transversal de 
Loja y sectores adyacentes. Universidad de Granada.

1967. García-Dueñas, V. La Zona Subbética al norte de Granada. Universidad de 
Granada.

1969. Aldaya Valverde, F. Los mantos alpujárrides al sur de Sierra Nevada. Uni-
versidad de Granada.

1971. Puga, E. Investigaciones petrológicas en Sierra Nevada occidental, Cordillera 
Bética. Codirigida amb J. L. Martín-Vivaldi. Universidad de Granada.

1971. López Garrido, A. C. Geología de la Zona Prebética al NE de la provincia de 
Jaén. Universidad de Granada.

1972. Orozco Fernández, M. Los Alpujárrides en Sierra de Gádor occidental (Cor-
dilleras Béticas). Universidad de Granada.

1973. Estévez, A. La vertiente meridional del Pirineo catalán al N del curso medio 
del río Fluvià (provincia de Gerona). Universidad de Granada.

1973. García-Rosell Martínez, L. Estudio geológico de la transversal Úbeda-
Huelma y sectores adyacentes (Cordilleras Béticas). Universidad de Granada.

1973. Sanz de Galdeano Equiza, C. Geología de la transversal Jaén-Frailes (pro-
vincia de Jaén). Universidad de Granada.

1974. Cruz San Julián, J. J. Estudio geológico del sector Cañete la Real-Teba-Osuna. 
Universidad de Granada.

1975. Gallegos Díaz, J. A. Los Alpujárrides al oeste de Sierra Nevada. Universidad 
de Granada.
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1977. Pérez Lorente, F. Geología de la Zona Osa-Morena al norte de Córdoba 
(Pozo Blanco-Bélmez-Villaviciosa de Córdoba). Universidad de Granada.

1979. Gómez Pugnaire, M. T. Evolución del metamorfismo Alpino en el Complejo 
Nevado-Filábride de la Sierra de Baza (Cordilleras Béticas, España). Codirigida 
amb E. Puga. Universidad de Granada.

1979. Torres Roldán, R. L. La evolución tectono-metamórfica del macizo de Los 
Reales (extremo occidental de la Zona Bética). Codirigida amb E. Puga. Univer-
sidad de Granada.

1980. Díaz de Federico, A. Estudio geológico del Complejo de Sierra Nevada  
en la transversal del Puerto de la Ragua. Codirigida amb E. Puga. Universidad 
de Granada.

1981. Pascual Martínez, E. Estudio petrológico y estructural del sector de Córdo-
ba-Villaviciosa de Córdoba. Codirigida amb E. Puga. Universidad de Gra nada.

1984. Clotet Perarnau, N. La dinàmica actual responsable del subministrament 
de cabals sòlids en una conca muntanyosa: la conca de la Baells (Alt Llobregat). 
Universitat de Barcelona.

1986. Amigó Mitjana, J. Estructura del massís del Gaià: Relacions estructurals amb 
les fosses del Penedès i del Camp de Tarragona. Universitat de Barcelona.

Publicacions de Josep Maria Fontboté i Mussolas

La bibliografia de Fontboté és extensa. A més dels treballs publicats, segons 
Riba,25 va deixar uns cent cinquanta informes de mineria i recerca en geologia 
aplicada. Entre aquests hi ha l’informe sobre el projecte internacional de túnel de 
l’estret de Gibraltar. Riba recorda els informes geològics per a la recerca de petroli 
als Pirineus catalans, elaborats quan Fontboté i ell treballaven plegats a Solsona els 
estius de 1961 i 1962. Ja a Barcelona, el nostre departament va escriure un informe 
sobre la tectònica recent a Catalunya, en el qual ell va tenir un paper principal. A la 
llista de treballs publicats que figura al final d’aquesta semblança caldria afegir-hi 
les cent trenta notes bibliogràfiques, els trenta articles a enciclopèdies i les vint-
i-cinc notes de semblances, congressos, etc. que, segons Riba, ell esmenta en un 
currículum.26

La llista següent es basa en la que va preparar Riba en la seva biografia de Font-

25. A l’original de la seva biografia de Fontboté publicada a l’Anuari de l’Institut (vegeu la nota 1), 
Riba va posar-hi una bibliografia de Fontboté que no va ser publicada.

26. Fontboté va fer en diverses avinenteses i per als tràmits burocràtics una selecció de les seves 
publicacions escollint, en primer lloc, les aparegudes a l’estranger i amb autors forans; per contra, no va 
tenir gaire interès a posar-les-hi totes. Riba, amb l’ajut de de la vídua de Fontboté, va poder consultar 
aquest material.
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boté. També he consultat la publicada a Geogaceta (1990)27 i el fitxer de treballs 
sobre geologia d’Espanya de la Biblioteca de Geologia de la Universitat de Barcelo-
na. Només he inclòs a la llista aquells treballs que han estat realment publicats i que 
són consultables. No hi he inclòs, seguint el criteri de Riba, aquells treballs que no 
van passar de ser unes pretirades, ciclostilades, recollides de vegades a la llista de 
publicacions del Laboratorio de Geología de la Universidad de Granada i que ha-
vien tingut una certa difusió entre amics i col·laboradors. Això ha implicat suprimir 
unes poques referències de la llista de Riba, com per exemple la seva tesi de docto-
rat, que com ja ha estat explicat no va ser mai publicada, i algun article que es troba 
citat, però que no es va arribar a publicar mai; també se n’hi han afegit algunes.

S’han ordenat per anys i dins de cada any s’han posat, primer, les que signa sol; 
després, aquelles en què és primer autor i, finalment, la resta.

Al final s’ha fet una llista dels mapes col·lectius en els quals ha tingut una par-
ticipació significativa.

1945
Fontboté, J. M. «Estudio morfotectónico de las sierras de Bellmunt, Milany  

y Puigsacalm». A: Miscelánea Almera. 1a part. Barcelona: Publ. Inst. Geol. Dip. 
Prov. Barcelona. (Publicaciones del Instituto Geológico; 7), p. 189-212. 

Fontboté, J. M.; Ribera, J. M. «Estudio geomorfológico de la hoya de erosión de 
San Vicente de Castellet». Est. Geol., 1 (2), p. 85-112.

Casas, J. M.; Fontboté, J. M. «El Valle de Tena: rasgos fisiográficos y economía 
regional». Pirineos, 1 (2), p. 37-107.

1948
Fontboté, J. M. «La ribera de Biescas». Pirineos, 4 (7), p. 39-88.
Fontboté, J. M. «Sobre la presencia de terrenos cámbricos en el Valle de Ribes 

(Pirineos catalanes)». Est. Geol., 8, p. 209-220.

1949
Fontboté, J. M. «Observations au sujet du métamorphisme dans le haut bassin 

du Ter (Pyrénées Catalanes)». Compt. R. Somm. Soc. Géol. France, 5a. sèrie, 
xixx, 4, p. 76-78.

Fontboté, J. M. «Nuevos datos geológicos sobre la cuenca alta del Ter». An. Inst. 
Est. Gerundenses, 4, p. 129-185.

27. J. A. Vera Torres, «In memoriam José María Fontboté (1921-1989)». Geogaceta, 7 (1990),  
p. 166-167. Amb un annex de C. Martín Escorza, «Publicaciones del Dr. Josep M. Fontboté i Musso-
las», Geogaceta, 7 (1990), p. 167-170.
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1952
Fontboté, J. M. «Características tectónicas de la depresión del Vallés-Penedès». 

Arrahona, vol. esp.: I Cursillo Internacional de Verano de Paleontología y Estra-
tigrafía del Vallés-Penedés, p. 29-33.

Fontboté, J. M. «Sobre el estilo tectónico de la estructura herciniana en la cuenca 
alta del Ter». A: Memorias y comunicaciones. Tom IX. Barcelona: Publ. Inst. 
Geol. Prov. Barcelona, p. 9-13.

1953
Fontboté, J. M. «Sobre la edad de las capas rojas de Castellbisbal». A: Memorias y 

comunicaciones. Tom X. Barcelona: Publ. Inst. Geol. Prov. Barcelona, p. 41-42.
Fontboté, J. M. «1.ª Reunión Internacional de Geología del Pirineo». Est. Geol., 9, 

p. 431-432.
Fontboté, J. M. «El XIX Congrés Geològic Internacional (Alger, 8-14 setembre 

1952)». A: Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans: Any XLVI, p. 75-77.

1954
Fontboté, J. M. «Sobre la evolución tectónica de la depresión del Vallés-Pene-

dés». Separata d’Arrahona (Museo de la Ciudad de Sabadell). 37 p.
Fontboté, J. M. «Las relaciones tectónicas de la depresión del Vallés-Penedés con 

la Cordillera Prelitoral Catalana y con la depresión del Ebro». A: Real Sociedad 
de Historia Natural: Tomo extraordinario de trabajos geológicos publicado con 
motivo del 80 aniversario del nacimiento del profesor Eduardo Hernández Pacheco. 
Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 281-310.

Fontboté, J. M. «Métamorphisme et activité magmatiques dans la zone axiale des 
Pyrénées Catalanes». Comp. R. XIX Congr. Géol. Int., Alger, 1952, 15, p. 517.

Fontboté, J. M.; Julivert, M. «Algunas precisiones sobre la cronología de los 
plegamientos hercinianos en Cataluña». Comp. R. XIX Congr. Géol. Int., Alger, 
1952, 15, p. 575-591.

1955
Fontboté, J. M. «Tectónica comparada de las depresiones del Vallés-Penedés y de 

Calatayud-Teruel». A: Cursillos y conferencias. Fascicle 3. Madrid: Instituto  
de Investigaciones Geológicas Lucas Mallada: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, p. 123-130.

Solé, L.; Fontboté, J. M.; Masachs, V.; Virgili, C. «Continuidad de las escamas 
de corrimiento del Ampurdán entre Figueres y el macizo de Montgrí y edad de 
su formación». A: Tomo de homenaje póstumo al Dr. D. Francisco Pardillo Va-
quer 19 Mayo 1884 - 19 Julio 1955. Barcelona: Servei de Publicacions de la Uni-
versitat de Barcelona, p. 145-152.
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1956
Fontboté, J. M.; Riba, O. «Estudio geológico de los alrededores de Mota del Cuer- 

vo (Prov. de Cuenca)». Notas Com. Inst. Geol. Min. España, 44, p. 33-71.
Martín-Vivaldi, J. L.; Cano, J.; Fontboté, J. M. «The bentonites from the vol-

canic region of the Cabo de Gata (Almería, Spain)». A: Clays and Clay Miner- 
als: Fourth National Conference on Clays and Clay Minerals. Washington: Nat. 
Acad. of Sciences Nat. Press. Council Publ. (Publication; 456), p. 181-184.

Solé, L.; Fontboté, J. M.; Masachs, V.; Virgili, C. «Elementos estructurales de 
la Zona Axial Pirenaica en el Alto Ribagorza». Act. II Congr. Intern. Études 
Pyrénéennes, Luchon-Pau, 1954, 2 (1), p. 171-184.

1957
Fontboté, J. M. «Tectoniques superposées dans la Sierra Nevada (Cordillères 

Bétiques, Espagne)». C. R. Acad. Sci. Paris, 245, p. 1324-1326.
Fontboté, J. M. «Noticias generales: noticia necrológica. El Prof. P. Fallot es 

nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Granada. V Congreso 
Internacional INQUA. Symposium de geoquímica en París». Est. Geol., 35-36,  
p. 323-326.

Fontboté, J. M. «Algunas observaciones sobre la tectónica de Sierra Nevada». A: 
Cursillos y conferencias. Fascicle 4. Madrid: Instituto de Investigaciones Geo-
lógicas Lucas Mallada: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, p. 169.

Fontboté, J. M.; Colom, G.; Linares, A. «Sobre la estratigrafía del Eoceno del 
Alto Llobregat (Pirineo catalán)». A: Cursillos y conferencias. Fascicle 4. Ma-
drid: Instituto de Investigaciones Geológicas Lucas Mallada: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, p. 93-103.

Alimen, M.-H.; Fontboté, J. M.; Solé, L. «Livret guide de l’excursion N1: 
Pyrénées (22 août à 1 septembre 1957)». A: V Congrés Internacional INQUA. 
Madrid; Barcelona: INQUA. 107 p.

Martín-Vivaldi, J. L.; Fontboté, J. M.; Rausell-Colom, J.; Truyols, J. «Sobre 
la composición mineralógica de las arcillas del Mioceno del Vallés-Penedés». 
Est. Geol., 14 (35-36), p. 305-321.

1958
Fontboté, J. M.; Cavet, P. «Itinéraire du haut Conflent et Cerdagne». Bull. Soc. 

Géol. France, 6a sèrie, 8, p. 907-911.
Fontboté, J. M.; García-Rodrigo, B. «Le versant Sud des Albères». Bull. Soc. 

Géol. France, 6a sèrie, 8, p. 939-946.
Fontboté, J. M.; Guitard, G. «Aperçus sur la tectonique cassante de la zone axiale 

des Pyrénées orientales entre les bassins de la Cerdagne et de l’Ampurdán-
Roussillon». Bull. Soc. Géol. France, 6a sèrie, 8, p. 884-890.
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Fontboté, J. M.; Villalta, J. F. de; Virgili, C. «De Figueras à Gerone». Bull. Soc. 
Géol. France, 6a sèrie, 8, p. 956-960.

Fontboté, J. M.; Virgili, C. «De Darnius à Figueras». Bull. Soc. Géol. France, 6a 
sèrie, 8, p. 952-956.

Fontboté, J. M.; Virgili, C. «De Perthus à Darnius». Bull. Soc. Géol. France, 6a 
sèrie, 8, p. 949-952.

Busnardo, R.; Fontboté, J. M. «Le chevauchement du Subbétique au Sud de 
Jaén (Andalousie)». C. R. Acad. Sc. Paris, 248, p. 3375-3378.

1959
Fontboté, J. M. «Reuniones y excursiones geológicas en el Pirineo oriental». Not. 

Com. Inst. Geol. Min. España, 53, p. 257-268.
Faure-Muret, A.; Solé, L.; Fontboté, J. M.; Fallot, P. «Profil géologique à 

travers le massif du Veleta (Sierra Nevada, Andalousie)». C. R. Acad. Sc. Paris, 
248, p. 3247-3252.

Faure-Muret, A.; Solé, L.; Fontboté, J. M.; Fallot, P. «Sur la constitution 
géologique de la partie orientale du massif de la Sierra Nevada (Andalousie)». 
C. R. Acad. Sc. Paris, 248, p. 3375-3378.

Faure-Muret, A.; Solé, L.; Fontboté, J. M.; Fallot, P. «La Bétique de la partie 
occidentale de la Sierra de Filabres (Andalousie)». C. R. Acad. Sc. Paris, 248, 
p. 3655-3659.

Faure-Muret, A.; Solé, L.; Fontboté, J. M.; Fallot, P. «Sur la géologie de l’ex-
tremité orientale de la Sierra de Filabres et sur l’individualité de la série de la 
Sierra Nevada». C. R. Acad. Sc. Paris, 249, p. 9-13.

Llopis Lladó, N.; Fontboté, J. M. «Estudio geológico de la Cabrera Alta (Léon)». 
Geographica, iv-v, p. 8-58.

1960
Fontboté, J. M. «Bibliografía consultada para la revisión de la hoja nº 52 “Grana-

da” del Mapa geológico de España a escala 1:400.000». Not. Com. Inst. Geol. 
Min. España, 59, p. 379-381.

Fontboté, J. M. «Reuniones y excursiones geológicas en el Pirineo oriental». Bol. 
Real Soc. Esp. Hist. Nat., 58, p. 135-148.

Fontboté, J. M.; Quintero, I. «Lavas almohadilladas (“pilow lavas”) en los aflo-
ramientos volcánicos de la transversal Iznalloz-Jaén (Cordillera Subbética)». 
Not. Com. Inst. Geol. Min. España, 60, p. 85-90.

Durand-Delga, M.; Fontboté, J. M. «Le problème de l’âge des nappes Alpujar-
rides d’Andalousie». Rev. Geogr. Phys. Géol. Dynam., 2 (3), p. 181-187.

Fallot, P.; Faure-Muret, A.; Fontboté, J. M. «Observaciones geológicas sobre 
el macizo del Mencal y sus alrededores (Granada)». Not. Com. Inst. Geol. Min. 
España, 60, p. 3-72.
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Fallot, P.; Faure-Muret, A.; Fontboté, J. M.; Solé, L. «Estudios sobre las series 
de Sierra Nevada y de la llamada Mischungszone». Bol. Inst. Geol. Min. España, 
71, p. 349-557.

1961
Fontboté, J. M. «Paul Fallot (1889-1960)». Bol. Inst. Geol. Min. España, 71,  

p. xiii-xxxix.
Fontboté, J. M. «Breve bosquejo geológico de Sierra Nevada». Bol. Cámara Oficial 

Comercio Industria Granada, 2a època, 61, p. 10-13.
Didon, J.; Durand-Delga, M.; Fontboté, J. M.; Magné, J.; Peyre, Y. «El Oligo-

ceno superior del Bético de Málaga (Andalucía)». Not. Com. Inst. Geol. Min. 
España, 61, p. 115-130.

Fontboté, J. M.; González García, F.; García Ramos, G. «Procesos de génesis 
y degradación de vermiculita: yacimiento de Santa Olalla (Huelva). II. Estudio 
físicoquímico y mineralógico de las rocas del yacimiento». An. Edaf. Agrob., 
19, p. 399-431.

1962
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JOSEP MARIA FONTBOTÉ I MUSSOLAS.indd   27 30/4/19   14:22



28

Fontboté, J. M. Mapa geológico de España a escala 1:200.000. Síntesis de la carto-
grafía existente. Núm. 70: Linares: hoja y memoria. Madrid: Inst. Geol. Min. 
España. 29 p.

Fontboté, J. M.; González-Donoso, J. M.; Puga, E. «Geology of the Sierra Ne-
vada». A: Guidebook Tenth International Field Institute, Spain 1971. Washing-
ton: American Geological Institute, p. 197-207.

Aldaya, F.; García-Dueñas, V.; Fontboté, J. M. Mapa geológico de España a 
escala 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente. Núm. 84-85: Almería-Garru- 
cha: hoja y memoria. Madrid: Inst. Geol. Min. España. 22 p.

Andrieux, J.; Fontboté, J. M.; Mattauer, M. «Sur un modèle explicatif de l’arc 
de Gibraltar». Earth. Planet. Sci. Letters, 12, p. 191-198.

1972
Fontboté, J. M. Mapa geológico de España a escala 1:200.00. Síntesis de la cartogra-

fía existente. Núm. 80-81: Ayamonte-Huelva: hoja y memoria. Madrid: Inst. 
Geol. Min. España. 27 p.

Fontboté, J. M.; Estévez, A.; Navarro-Vila, F.; Orozco, M.; Sanz de Gal- 
deano, C. Mapa geológico de España a escala 1:200.000. Síntesis de la cartografía 
existente. Núm. 86: Cádiz: hoja y memoria. Madrid: Inst. Geol. Min. España.  
29 p.

Fontboté, J. M.; Estévez, A.; Navarro-Vila, F.; Orozco, M.; Sanz de Gal- 
deano, C. Mapa geológico de España a escala 1:200.000. Síntesis de la cartografía 
existente. Núm. 82: Morón de la Frontera: hoja y memoria. Madrid: Inst. Geol. 
Min. España. 42 p.

Fontboté, J. M.; Estévez, A.; Orozco, M.; Navarro-Vila, F.; Sanz de Gal- 
deano, C. Mapa geológico de España a escala 1:200.000. Síntesis de la cartografía 
existente. Núm. 87: Algeciras: hoja y memoria. Madrid: Inst. Geol. Min. España.  
45 p.

Fontboté, J. M.; García-Dueñas, V.; Sanz de Galdeano, C. Itinerario geológico 
Granada-Jaén-Los Villares (zonas Prebética y Subbética). VI Reunión del Grupo 
Español de Sedimentología. Granada. 15 p.

Aldaya, F.; García-Dueñas, V.; Fontboté, J. M. Mapa geológico de España a 
escala 1:200.000. Síntesis de la cartografía existente. Núm. 79: Murcia: hoja y 
memoria. Madrid: Inst. Geol. Min. España. 30 p.

García-Dueñas, V.; Fontboté, J. M.; Navarro-Vila, F.; Avidad, J.; Garrote, 
A.; Ramón, R. Mapa geológico de España a escala 1:200.000. Síntesis de la carto-
grafía existente. Núm. 77: Jaén: hoja y memoria. Madrid: Inst. Geol. Min. Es-
paña. 33 p.

Julivert, M.; Fontboté, J. M.; Ribeiro, A.; Conde, L. N. Mapa tectónico de la 
Península Ibérica y Baleares, esc. 1: 1.000.000: Memoria explicativa. Madrid: 
Inst. Geol. Min. España. 113 p.
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nent a la Península Ibèrica. París: UNESCO, Bureau de Recherches Géologiques et 
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Llista de membres de l’Institut d’Estudis Catalans  
amb una biografia publicada a la col·lecció «Semblances Biogràfiques»

Alcover i Sureda, Antoni M. (1862-1932)
Alòs-Moner i de Dou, Ramon d’ (1885-1939)
Alsina i Bofill, Josep (1904-1993)
Anglada i d’Abadal, M. Àngels (1930-1999)
Aramon i Serra, Ramon (1907-2000)
Badia i Margarit, Antoni M. (1920-2014)
Bastardas i Parera, Joan (1919-2009)
Bataller i Calatayud, Josep Ramon (1890-1962)
Bofill i Pichot, Josep M. (1860-1938)
Bolòs i Capdevila, Oriol de (1924-2007)
Brocà i de Montagut, Guillem M. de (1850-1918)
Carbonell i de Ballester, Jordi (1924-2016)
Caria, Rafael (1941-2008)
Carner i Puig-Oriol, Josep (1884-1970)
Carreras i Artau, Joaquim (1894-1968)
Casacuberta i Roger, Josep M. de (1897-1985)
Casassas i Simó, Enric (1920-2000)
Casassas i Simó, Oriol (1923-2012)
Cervera i Astor, Leandre (1891-1964)
Clascar i Sanou, Frederic (1873-1919)
Colomer i Pous, Eusebi (1923-1997)
Coromines i Montanya, Pere (1870-1939)
Domingo i Sanjuán, Pere (1896-1979)
Duran i Sanpere, Agustí (1887-1975)
Esteve i Subirana, Antoni (1902-1979)
Fabra i Poch, Pompeu (1868-1948)
Fargas i Roca, Miquel A. (1858-1916)
Folch i Torres, Joaquim (1886-1963)
Font i Quer, Pius (1888-1964)
Fontboté i Mussolas, Josep Maria (1921-1989)
Fontserè i Riba, Eduard (1870-1970)
Fuster i Ortells, Joan (1922-1992)
Guimerà i Jorge, Àngel (1845-1924)
Jardí i Borràs, Ramon (1881-1972)
Lluch i Martín, Enric (1928-2012)
Maragall i Gorina, Joan (1860-1911)
Margalef i López, Ramon (1919-2004)
Martorell i Trabal, Francesc (1887-1935)
Miralles i Solà, Carles (1944-2015)
Miret i Sans, Joaquim (1858-1919)
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Moll i Casasnovas, Francesc de Borja (1903-1991)
Nicolau d’Olwer, Lluís (1888-1961)
Oliver i Tolrà, Miquel dels Sants (1864-1920)
Pi i Sunyer, August (1879-1965)
Pijoan i Soteras, Josep (1881-1963)
Prat de la Riba i Sarrà, Enric (1870-1917)
Prats i Domingo, Modest (1936-2014)
Prevosti i Pelegrín, Antoni (1919-2011)
Puig i Cadafalch, Josep (1867-1956)
Roca-Pons, Josep (1914-2000)
Rubió i Balaguer, Jordi (1887-1982)
Rubió i Lluch, Antoni (1856-1937)
Ruyra i Oms, Joaquim (1858-1939)
Sagarra i de Siscar, Ferran de (1853-1939)
Sardà i Dexeus, Joan (1910-1995)
Sarsanedas i Vives, Jordi (1924-2006)
Segalà i Estalella, Lluís (1873-1938)
Serra i Húnter, Jaume (1878-1943)
Serra i Ràfols, Josep de C. (1900-1971)
Solé i Sabarís, Lluís (1908-1985)
Teixidor i Batlle, Josep (1920-1989)
Terradas i Illa, Esteve (1883-1950)
Trias i Fargas, Ramon (1922-1989)
Trueta i Raspall, Josep (1897-1977)
Turró i Darder, Ramon (1854-1926)
Valls i Taberner, Ferran (1888-1942)
Vallverdú Canes, Francesc (1935-2014)
Verdaguer i Juanola, Pere (1929-2017)
Vernet i Ginés, Joan (1923-2011)
Vila i Dinarès, Pau (1881-1980)
Villangómez i Llobet, Marià (1913-2002)

JOSEP MARIA FONTBOTÉ I MUSSOLAS.indd   36 30/4/19   14:22



37

Semblances Biogràfiques

Títols publicats

 [1]  Manuel Ribas i Piera, Josep Puig i Cadafalch, cofundador i membre il·lustre de l’IEC 
(1996)

 [2] Josep M. Camarasa, Ramon Turró, un modernista al laboratori (1997)
 [3] Josep Carreras, August Pi i Sunyer. Semblança biogràfica (1998)
 [4] Manuel Subirà, Pere Domingo. Semblança biogràfica (1998)
 [5] Albert Balcells, Enric Prat de la Riba i l’Institut d’Estudis Catalans (1998)
 [6] Oriol Casassas, Miquel A. Fargas i Roca i els nous horitzons (1999)
 [7]  Xavier Barral, Josep Pijoan. Del salvament del patrimoni artístic català a la història 

general de l’art (1999)
 [8] M. Àngels Anglada i d’Abadal. Sessió en memòria (1999)
 [9] Eulàlia Duran, Agustí Duran i Sanpere. Semblança biogràfica (2000)
 [10] Francesc Fontbona, Joaquim Folch i Torres. Semblança biogràfica (2000)
 [11] Jordi Sales, Jaume Serra i Húnter. Semblança biogràfica (2000)
 [12]  Carles Miralles i Anscari M. Mundó, Lluís Nicolau d’Olwer. Semblança biogràfica 

(2000)
 [13] Josep M. Font, Guillem M. de Brocà. Semblança biogràfica (2000)
 [14] Oriol de Bolòs, Pius Font i Quer. Semblança biogràfica (2000)
 [15] Antoni Roca, Esteve Terradas i Illa. Semblança biogràfica (2000)
 [16] Joan Veny, Antoni M. Alcover i Sureda. Semblança biogràfica (2000)
 [17] Pere Lluís Font, Joaquim Carreras i Artau. Semblança biogràfica (2000)
 [18] Enric Casassas i Simó. Sessió en memòria (2000)
 [19] David Serrat, Lluís Solé i Sabarís. Semblança biogràfica (2000)
 [20] Ramon Aramon i Serra. Sessió en memòria (2001)
 [21] Antoni Serra i Ramoneda, Joan Sardà i Dexeus. Semblança biogràfica (2001)
 [22] Aina Moll, Francesc de Borja Moll. Semblança biogràfica (2001)
 [23] Josep Roca-Pons. Sessió en memòria (2001)
 [24] Josep Enric Llebot, Eduard Fontserè i Riba. Semblança biogràfica (2002)
 [25] Carles Miralles, Lluís Segalà i Estalella. Semblança biogràfica (2002)
 [26] Albert Balcells, Ramon d’Alòs-Moner i de Dou. Semblança biogràfica (2003)
 [27] Jaume Cabré, L’ocellot sinistre. Semblança biogràfica d’Àngel Guimerà (2003)
 [28] Pere Lluís Font, Eusebi Colomer i Pous. Semblança biogràfica (2003)
 [29]  Ricard Guerrero, Josep Alsina i Bofill, amor a la professió, amor a la llengua, amor 

al país. Semblança biogràfica de Josep Alsina i Bofill (2003)
 [30] M. Teresa Ferrer, Joaquim Miret i Sans. Semblança biogràfica (2003)
 [31] Josep M. Mas i Solench, Ferran Valls i Taberner. Semblança biogràfica (2004)
 [32]  Oriol Casassas, Josep Trueta i Raspall, el símbol. Semblança biogràfica de Josep Trueta 

i Raspall (2004)
 [33] Salvador Reguant, Josep Ramon Bataller i Calatayud. Semblança biogràfica (2004)
 [34] Marià Villangómez. Sessió en memòria (2004)
 [35] Carles A. Gasòliba, Ramon Trias i Fargas. Semblança biogràfica (2004)
 [36]  Homenatge a Joaquim Ruyra en el centenari de ‘Marines i boscatges’ (1903-2003) (2005)
 [37] Manuel Castellet, Josep Teixidor i Batlle. Semblança biogràfica (2005)
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