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Memòria 

llegida pel secretari el dia de la inauguració del curs 1953-1954 

(27 d’octubre de 1953) 

 

En el divuitè any de la seva fundació la Societat Catalana de Geografia va inaugurar el curs 1952-53 el 

dia 4 de novembre de 1952 exposant el senyor Josep de C. Serra Ràfols, membre de l’IEC el tema: 

“Nous punts de vista sobre el poblament prehistòric de Catalunya”. La saviesa característica del Dr. 

Serra Ràfols va posar-se una vegada més de manifest donant compte de l’avenç que s’ha produït en el 

coneixement de la prehistòria catalana d’ençà de la publicació del seu volum La prehistòria de 

Catalunya que constitueix la visió de conjunt més clara i de més sentit geogràfic apareguda entre 

nosaltres. 

El 13 de gener de 1953, se celebrà la segona sessió científica ocupant la tribuna el senyor Emili Giralt 

del Seminari d’Història de la Universitat de Barcelona per a exposar el  tema “La immigració francesa 

en els segles  XVI i XVII”. La novetat de donar a conèixer una importantíssima immigració a Catalunya, 

la qual fins ara no havia estat estudiada, va interessar vivament. Els senyors Giralt i Nadal, autors de 

l’important treball que fou exposat han demostrat que en la nostra demografia hi ha aspectes 

completament inèdits. 

El 3 de febrer el membre del Centre d’Estudis de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la 

Geltrú, senyor Albert Ferrer, ens va parlar de “L’acròpolis de Sant Miquel d’Olèrdola”. La seriositat i el 

rigor científic dels estudis del jove erudit vilanoví va quedar clarament palesada en la seva exposició 

cenyida i metòdica. El gran nombre de diapositives projectades van acompanyar degudament la 

dissertació. 

El 14 d’abril el Dr. Salvador Llobet de la Universitat de Barcelona i de l’Instituto de Geografia Juan 

Sebastián Elcano, soci fundador de la nostra entitats [erroni!] , parlà de “Vilanova i la Geltrú i la 

comarca de Garraf”. El Dr. Llobet va fer una exposició dels treballs que ve realitzant la Comissió 

d’Ordenació Provincial, la part geogràfica de la qual orienta. Exposà particularment els mètodes i 

resultats obtinguts en el cas de l’estudi concret de Vilanova. Les possibilitats excepcionals de 

l’organisme indicat han permès arribar a deduccions de gran vàlua. 

El 23 d’abril en l’acte solemne que cada any celebra l’Institut d’Estudis Catalans en motiu de la Diada 

de Sant Jordi, tingué lloc la [P. 42] convocatòria del Premi Eduard Brossa, ofert al millor recull de noms 

de lloc d’un terme municipal de les terres catalanes, fundat i dotat per la Societat Catalana de 

Geografia. És molt de remarcar que en el mateix  cartell de premis de l’IEC enguany hi figuren dos altres 

premis a atorgar a temes de geografia. Són el premi Massot i el premi Blasi Vallespinosa. 

Els dies 22, 23 i 24 d’abril tingueren lloc els actes en honor del professor de la Universitat de Grenoble 

i vell amic de Catalunya i de la nostra entitat, doctor Raoul Blanchard. L’eminent geògraf donà un parell 
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de conferències i el dia 24, al Saló Rosa, va tenir lloc un sopar d’afecte organitzat conjuntament per 

l’Institut Francès, la Facultat de Filosofia i Lletres, el Instituto de Geografia Sebastián Elcano del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, el Centre Excursionista de Catalunya i la Societat Catalana de 

Geografia. El delegat de l’Institut dins de la nostra entitat, doctor Eduard Fontserè va portar la 

representació de la nostra Societat en tots els actes. 

El 28 d’abril el senyor Manuel Riu del Seminari d’Història de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 

Universitat de Barcelona, ens parlà de Sant Llorenç de Morunys o dels Piteus i la vall de Lord. El Sr. Riu 

porta feta una obra abnegada i profitosa a Sant Llorenç, té redactada una important monografia de la 

petita vila industrial del nostre Pirineu i ens féu compartir els problemes de geografia que comporta 

l’estudi de la vall de Lord. 

El 12 de maig, el professor de la Universitat doctor Joan Mercader va ocupar la nostra càtedra per a 

exposar un estudi de geografia urbana sobre la ciutat d’Igualada. No és la primera vegada que el Dr. 

Mercader protagonitza amb la seva aportació les nostres reunions acadèmiques. Ens féu una definició 

emotiva i científica alhora de la seva ciutat nadiua. La profunditat i l’amenitat van anar aparellades i el 

seu estudi pot quedar com a modèlic entre els de la geografia local. 

El dia 2 de juny el professor de la Universitat de Chicago i membre de l’IEC, doctor Joan Coromines, va 

fer un estudi de la toponímia d’Andorra. El gran prestigi del deixeble predilecte de Pompeu Fabra, els 

èxits obtinguts pel senyor Coromines [P. 43] arreu on ha exposat els seus treballs ens estalvien de 

posar d’evidència el gran interès de la seva exposició. Hom estudià en forma geogràfica, distribuint 

damunt del terreny les diverses influències que es possible remarcar en els topònims andorrans. Féu 

una classificació de noms dels lloc, en cercà el significat i plantejà els problemes més importants que 

comporta l’estudi lingüístic de la toponímia andorrana. 

Per fi el dia 20 de juliol tingué lloc la reunió general i la presentació de l’edició del treball Toponímia de 

la Riba publicat per acord de la reunió general de 18 de juny 1952. 

Totes les discussions  científiques foren completades per lliures discussions en les quals prengueren 

part bon nombre de socis i això donà lloc a debats de gran interès i profit científic. 

Solament ens resta augurar pel curs que comença la mateixa brillantor i vàlua acadèmica que ha 

caracteritzat aquell que ha estat objecte de la memòria que acabem de llegir. 

[signat] Josep Iglésies 
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