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Memòria 

llegida pel secretari el dia de la inauguració del curs 1950-1951 

 

El dia 8 de novembre de l’any passat [1949], va tenir lloc la inauguració oficial del curs 1949-1950, del 

qual ens congratulem de dir que, als efectes científics ha superat l’èxit dels cursos anteriors. Han tingut 

lloc 10 sessions, amb assistència nombrosa i un interès cada volta més accentuat. 

El dia de la inauguració del curs va parlar prèviament el Dr. Ramon Bataller, el qual com a president de 

la entitat, va exposar els problemes que reporten les seves activitats i va felicitar-se de l’acollida 

entusiasta que la Societat Catalana de Geografia ha trobat entre els estudiosos. A continuació, el que 

us parla va exposar el tema: “Pere Gil i els  manuscrits de la seva geografia siscentista de Catalunya”. 

El dia 6 de desembre de 1949, es va celebrar el segon acte del curs, a càrrec del Doctor Lluís Solé 

Sabarís, el qual va desenrotllar el tema “L’evolució del relleu a la Cerdanya i Andorra”. La novetat dels 

punts de vista exposats per l’eminent catedràtic i el mestratge de la seva exposició van interessar 

enormement a l’auditori, el qual en acabar va lliurar-se a un extens debat del més gran interès. 

El 10 de gener d’enguany el senyor Francesc Maspons i Anglasell va parlar de “La geografia en la vida 

del dret català”. L’eminent jurisconsult va saber fer viure les influències que el fet geogràfic, 

particularment les característiques del terreny cultivat, les espècies cultivades i la mateixa disposició 

de les localitats i el clima, tenen sobre els costums, els pactes jurídics i l’evolució general del dret, vist 

com a sorgit espontàniament del poble, sense altre ingerència estatal que el reconeixement d’allò que 

el poble prèviament ha establert. 

El 7 de febrer el senyor Francesc Vidal Burdils va fer una descripció emocionada de la costa de Llevant 

de Mallorca, lamentant que sigui la part menys coneguda de l’illa daurada. La dissertació espargida 

d’anècdotes va resultar d’una gran amenitat. 

El 7 de març el senyor E. Albert Corp, va exposar el tema “Geografia llegendària de Laietània”. Dedicat 

de temps als estudis que de prop o de lluny, puguin fer referència al Maresme, el senyor Albert va 

presentar algunes de les conclusions a que ha arribat en les seves investigacions sobre lingüística i 

arqueologia de la Laietània. 

El dia 21 de març, a l’estatge del senyor L. Bonet Garí, la Societat va realitzar el gran acte d’enguany 

amb la sessió d’homenatge al Doctor Eduard Fontserè Riba, amb motiu de complir els seus 80 anys. 

Aquest acte que de poder-se haver fet públic hauria pres una importància internacional, es va 

desenrotllar en la següent forma: 

Va obrir l’acte del Dr. Bataller el qual va cedir la paraula al Sr. Joan Santamaria, eminent escriptor que 

representava la Junta de l’Ateneu Barcelonès en els dies que els Dr. Fontserè va ésser-ne president. A 

continuació el senyor Francesc Maspons, ex-president del Centre Excursionista de Catalunya, va 
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referir-se al contacte sostingut pel Dr. Fontserè amb l’excursionisme català. El senyor Gabriel Campo 

va  llegir una llarga comunicació del Sr. Rafael Patxot i Jubert, fent una emocionada ressenya de la seva 

amistat amb l’homenatjat i dels fruits científics que aquesta relació havia reportat. El senyor 

Pratdesaba feu història de la vida infosa pel Dr. Fontserè a la Societat Astronòmica de Barcelona. El Dr. 

Josep Gassiot explicà la intervenció de l’il·lustre home de ciència a la Societat de Ciències Físiques, 

Químiques i Matemàtiques. El Dr. Josep Maluquer féu una ressenya de l’activitat desplegada pel Dr. 

Fontserè a la Junta de Ciències Naturals de Barcelona, de la qual fou nomenat membre honorari. El Sr. 

Gustau Gili va fer-li ofrena d’un exemplar extraordinari de l’edició d’un estudi de l’homenatjat, feta 

expressament, amb motiu de l’acte. El Dr. Joaquim Febrer al Servei Meteorològic de Catalunya. El Dr. 

Pius Font i Quer va parlar en nom de la secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Catalans. El senyor 

Ramon Jardí féu història de la intervenció del Dr. Fontserè en les tasques de la Reial Acadèmia de 

Ciències i Arts de Barcelona. El Dr. Lluís Solè Sabarís va adherir-se a l’acte en representació de la 

Facultat de Ciències i va llegir la comunicació rebuda del Dr. Josep M. Orts. L’Excm. Sr. Josep Puig i 

Cadafalch va parlar en nom de l’Institut d’Estudis Catalans. 

A continuació el senyor Pere Blasi, vicepresident de la Societat, va llegir un resum del nombre 

extraordinari d’adhesions rebudes particularment dels més eminents mestres de  la geofísica 

internacional. Acte seguit el Dr. Bataller va cedir la paraula al Dr. Fontserè, el qual va donar les gràcies 

amb la seva habitual senzillesa. 

El dia 16 d’abril el Dr. Oriol de Bolòs va fer una exposició magistral de la vegetació del Montseny, partint 

dels principis de les associacions vegetals i detallant amb precisió i claredat els problemes i les teories 

que el tema requeria. 

El dia 9 de maig, el senyor Joan Grases va exposar el tema “Mig segle d’immigració a Catalunya”. La 

matèria podem qualificar-la d’apassionant i d’una actualitat punyent. El senyor Grases va aportar una 

sèrie de dades estadístiques que donen una idea clara de la magnitud de la immigració en aquests 

moments a casa nostra i els reunits es van estendre en l’exposició de les derivacions que, una massa 

tan enorme de nouvinguts de llengua i costums diferents de les nostres, pot oferir a la nostra 

personalitat col·lectiva. El debat va quedar en suspens degut a l’hora avançada i calgué reprendre’l el 

dia 6 de juny al local de la Unió Excursionista de Catalunya, galantment prestat per aquesta entitat. 

Per fi el dia 14 de juny va tenir lloc a l’Institut Français de Barcelona el lliurament al Doctor Eduard 

Fontserè del títol de Doctor Honoris Causa de la Universitat de Tolosa. La nostra entitat va voler 

acompanyar el seu il·lustre fundador en un moment en què era reconeguda internacionalment la seva 

alta jerarquia científica, majorment quan el nomenament venia com una derivació de l’homenatge que 

se li havia dedicat amb motiu dels seus 80 anys. 

Aquests són, amics i consocis, els actes celebrats el curs passat. Esperem que el curs vinent no desdirà 

del relleu cada volta més considerable que va prenent la nostra entitat. 

Barcelona, 14 de novembre de 1950. 

[signat] Josep Iglésies 
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