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Memòria del curs 1957-1958 

 

Hem arribat al curs vint-i-quatrè, entre silencis obligats i activitats més o menys mermades. Hem 
tingut però, la torxa simbòlica del foc sagrat encesa i això sol és á nostra justificació. 

El 26 de novembre de 1957, es va inaugurar el curs passat, amb la comunicació del Dr. Ramon 
Bataller, sobre “Els Ports de Tortosa”. Prèviament havia estat llegida la memòria anual pel secretari i 
a continuació, el senyor president Serra i Ràfols havia fet un comentari general de la vida de la 
Societat i uns auguris pel curs que s’iniciava. 

Abans de l’acte d’inauguració oficial del curs, el dia 25 de setembre de 1957, s’havia fet una visita a 
l’exposició cartogràfica i de prehistòria de la Institució per a l’estudi del Quaternari al Palau de la 
Virreina, en la qual el Dr. Serra donà unes explicacions pertinent davant els models cartogràfics i les 
vitrines que contenien els objectes prehistòrics cobrats en les excavacions recents. 

El 19 de desembre, Rafael de la Torre va exposar un documentat estudi del calendari agrícola de la 
Conca de Tremp. 

El 26 de març, Jordi Nadal va parlar de la població de Catalunya a la segona meitat del segle XVI, 
referint-se concretament a l’emigració francesa rebuda en aquell període a Catalunya. 

El 30 de març es va realitzar una visita al Seminari de Geologia de la Universitat i el seu director, el 
Dr. Lluís Solé i Sabarís va fer una història de la realització del mapa geològic de Catalunya i la doctora 
Carmina Virgili va explicar el funcionament del laboratori geològic i els treballs que s’hi realitzen. Els 
assistents foren generosament obsequiats amb considerables lots de llibres i mapes, a base de les 
publicacions en les quals intervé el seminari. 

El 12 de maig, el secretari que llegeix, va exposar e problema greu de la despoblació a la zona 
occidental de la Serralada Prelitoral catalana. 

El 28 de maig l’explorador Fèlix Cardona va donar una [P. 65] explicació de l’estat actual dels estudis 
de l’Alt Orinoco, projectant una de les seves interessantíssimes pel·lícules. 

A l’inici del curs va ésser repartir entre els socis el volum: “Reus, recull dels noms de lloc del terme 
municipal” de Ramon Amigó, premi Eduard Brossa 1956. L’edició es pogué fer mercès a la generosa 
prestació de la composició tipogràfica realitzada per l’Associació d’Estudis Reusencs, a la qual 
expressem el nostre agraïment. 

Hem de donar compte del nomenament de membre de l’IEC del nostre consoci Josep M. De 
Casacuberta; del de membre de la Reial Acadèmia de Ciències al nostre vicepresident Dr. Oriol de 
Bolòs; i del catedràtic de geografia de la Universitat de Múrcia del nostre consoci Joan Vilà i Valentí. 
Aquest darrer nomenament, guanyat en dures oposicions la vetlla de Nadal de l’any que acabem de 
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deixar, fou celebrat amb un àpat dedicat al Dr. Vilà. Rebin els tres eminents consocis la felicitació de 
la societat. 

Hem dit que el curs present era el vint-i-quatrè de la nostra entitat. Però el mes vinent farà  els 25 
anys justos que l’Institut d’Estudis Catalans acordava crear la Societat Catalana de Geografia, 
assignant-la, a proposta de J. Puig i Cadafalch, filial de dues seccions de l’Institut: la de Ciències i la 
d’Història i Arqueologia. La reunió prèvia constitutiva va tenir lloc pel maig i la primera sessió 
científica va celebrar-se pel novembre. Per això escau la commemoració del 25 aniversari el curs 
1959-1960. Permeteu, però, que malgrat que això representi robar un temps preciós, a la 
comunicació que tots ansiosament esperem del Rvnd. Dr. Josep Sanabre, llegeixi ara l’acta d’aquella 
reunió de 25 anys enrere, com avanç dels actes que el curs vinent caldrà celebrar amb motiu del vint-
i-cinquè aniversari de la fundació de la nostra entitat. 

Dels assistents a aquella reunió inicial, 5 gaudeixen de millor vida, altres es mantenen a l’exili i uns 
pocs , dos solament,  s’han desentès de les nostres activitats. Els que restem ens arraulim encara i 
per molts anys pugui ser, a l’ombra gloriosa, alliçonadora i exemplarment fidel a l’esperit de 
Catalunya i de la ciència catalana, el Dr. Eduard Fontserè i Riba, veritable fundador de la [P. 66] 
Societat i que per atzar de coincidència quan aquesta celebrarà el seu 25è aniversari, ell complirà res 
menys que els seus esplendorosos noranta anys. 

[signat] Josep Iglésies 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrit del llibre d’Actas de la Societat Catalana de Geografia, p. 64-66          [P. Alegre, 27.07.2018] 

 


