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Fotografies per a l’estudi de la Geografia

L’autor de totes les fotografies incloses dins aquesta col·lecció és el professor S. Llobet. Es tracta, doncs, d’unes diapositives 
personals que ell cedí al Departament, i que tenen un origen molt anterior a la seva incorporació com a docent a la Universitat de 
Barcelona. 

Sabem perfectament, com a alumnes i col·legues, que la vocació de geògraf afeccionat a la fotografia fou constant durant tota la
seva vida. Les diferents tasques professionals que va dur a terme com a geògraf, sigui la dedicada a l’excursionisme, o les activitats 
cartogràfiques i editorials, o, més endavant, les d’investigador del CSIC, sovint el van empènyer a retratar l’entorn. I és evident que 
l’ensenyament de la Geografia va ser el mòbil fonamental. 

Per a entendre la seva voluntat d’analitzar el territori i la necessitat de captar el món real en les imatges, és molt enriquidor 
conèixer la seva biografia. En aquest sentit pot resultar molt efectiu consultar la publicació: “Número especial dedicat a la memòria 
del doctor Salvador Llobet i Reverter”, número 30 de la revista  TREBALLS DE LA SOCIETAT CATALANA DE GEOGRAFIA, editat el 
novembre de 1991. Es tracta d’una aportació monogràfica, amb articles de diferents autors, que exposen interessants i completes 
informacions sobre Salvador Llobet. 

El quadre que mostrem seguidament recull, de forma molt sintètica, una breu relació cronològica de les fites més rellevants de 
l’activitat professional del Dr. Llobet.
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1928
• Creació de l'Agrupació Excursionista de Granollers, de la qual fou soci fundador.

1935 • Fou membre fundador de la Societat Catalana de Geografia, filial de l'Institut d’Estudis Catalans

1940
• Es llicencià en Lletres, especialitat de Geografia, a la Universitat de Saragossa .

1944
• Es doctorà a la Universitat de Madrid amb una tesi de Geografia: “El medio y la vida en el Montseny”.

1946
• Creació de l’Editorial Alpina juntament amb Noel Llopis Lladó, Xavier Coll i Josep Maria Puchades.

1940-
63

• Publicació d’una columna setmanal sobre temes geogràfics a “Destino”.

1948
• Formà part de la “Comisión Provincial de Urbanismo” de Barcelona.

1953
• Fou col·laborador titular i investigador en el “Instituto de Geografía J. S. Elcano (C.S.I.C)”.

1966-
67

• Acabats els estudis va ser professor d’ensenyament secundari a Granollers. 

1966-
67

• També va ser professor de la Universitat de Barcelona; primer,  de forma precària, i després , plenament integrat al Departament de 
Geografia .

1974
• Aconseguí la Càtedra de Geografia Humana .

1978
• Jubilació com a professor de la Universitat de Barcelona.

1982-
85

• Va ostentar la presidència de la Societat Catalana de Geografia.
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El llegat fotogràfic del Dr. Llobet deixa ben clar que mostrà especial atenció pels  paisatges de muntanya, i pel món rural de 
Catalunya. Aquest fet queda palès e n les diapositives cedides al  Fons del Departament, que estan  majoritàriament 
especialitzades en temes de Geografia Física, i que mostren  fenòmens del territori català.  

Des de molt jove va saber captar magistralment diferents tipus d’imatges, donades  les seves bones dots d’observador i la seva 
vocació geogràfica, que després van servir per il·lustrar publicacions acadèmiques. Hem constatat que, edicions geogràfiques 
importants van fer ús de fotografies realitzades per S.Llobet. A títol d’exemple podem citar “Los Pirineos” de Max Sorre traduïda al 
castellà i editada a Barcelona per Editorial Juventud l’any 1.949. En aquesta obra de Geografia, amb poques il·lustracions, com era 
freqüent en aquells anys, apareix una fotografia de Salvador Llobet titulada: “Lago o ibón de Respumoso, Sallent de Gállego”. 
Curiosament  aquesta fotografia consta en el Fons del Departament que us presentem, dins  l’apartat: PIRINEO ARAGONÉS Y 
NAVARRO, julio de 1.945 y 46. 

Un altre exemple, que volem exposar, fa referència a la “Geografia de Catalunya” dirigida per en Solé Sabarís, i publicada a 
Barcelona per l’editorial Aedos, entre 1965 i 1967. El Dr. Llobet va redactar diferents capítols d’aquesta excel·lent obra sobre 
Catalunya, i, a més, va aportar fotografies. Una de les millors diapositives del Fons, titulada “Fogars de Tordera a la Vall de Ramió o 
Raminyo”, amb la imatge d’una masia de 1.950, també apareix a la citada Geografia de Catalunya.

Característiques de la Col·lecció Salvador Llobet

La Col·lecció que presentem està formada per més de dues-centes fotografies, una quantitat que ha anat minvant amb el pas del 
temps. Malauradament, les diapositives de més qualitat potser estan en altres llocs que nosaltres no sabem, o simplement s’han 
perdut per la seva utilització a les aules i en altres activitats pràctiques. Els trasllats del Departament, i el descuit atorgat al Fons 
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en els darrers anys, expliquen també moltes de les pèrdues. Per això, ens hem centrat en l’organització i difusió exclusiva de les 
imatges que físicament estan en el nostre Departament. Això implica que aquesta presentació resulti molt parcial. En tot cas,
reflecteix només alguns dels interessos acadèmics i didàctics que el professor Llobet va tenir.

Les sortides de camp, que tant apreciava, el van conduir a retratar d’una banda les muntanyes i l’entorn natural, i també tota mena 
de fenòmens relacionats amb la vida i l’activitat de l’home. Ben segur  que només disposem d’una petita part de les col·leccions 
d’imatges, que va arribar a tenir a casa seva. 

Considerem que els aspectes bàsics, a tenir en compte a l’hora de presentar aquesta col·lecció, són: 
• El marc territorial 
• El marc cronològic 
• L’estructura temàtica: excursions i reculls
• L’explicació del mètode que hem emprat per a mostrar tant les imatges, com la seva localització en el territori on es van 

fer.

El marc territorial

Pel que fa a l’àmbit territorial de la Col·lecció S. Llobet, com ja hem dit abans, és preferentment Catalunya. Dins de la regió catalana  
té especial rellevància el PIRINEU, ja que la majoria de diapositives són d’aquesta serralada. 

La prioritat del Pirineu es manifesta, tant pel nombre de fotografies, com pel temps dedicat a fer diversos recorreguts. És l’alta 
muntanya l’atractiu que el porta a fer les seves primeres excursions i, com a conseqüència, a iniciar les  produccions  fotogràfiques. 
Comença pel Pirineu Aragonès i Navarrès (1.946 i 1.947), segueix  amb dos recorreguts pel Pirineu Lleidatà (un, a l’any 1.948, i
l’altre,  a l’any 1.949), i acaba, bastant més tard,  amb el Pirineu Gironí (1.968 i 1.973). 
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Una mostra de la forta atracció exercida pel Pirineu, és el seu treball sobre Andorra que va aconseguir el premi “ Menéndez y 
Pelayo”, a l’any 1.945.  Es va publicar en forma de llibre a l’any 1.947,  amb el nom de  “El medio y la vida en Andorra” pel C.S.I.C.  
La diversitat i quantitat de fotografies, (quasi un centenar), que il·lustren aquesta publicació, posen de manifest  que per a ell les 
imatges eren una  font de coneixement, i que servien per a visualitzar la realitat física i humana del territori  estudiat. 

El Montseny és un altre territori que interessà el Dr. Llobet. En l’àmbit editorial, té com a resultat la publicació del llibre “El Medio y 
la vida en el Montseny”. A més, des de la perspectiva didàctica,  el Montseny es va convertir en l’objectiu de freqüents excursions 
amb els seus estudiants.

També la resta del territori català està present en els seus objectius fotogràfics, encara que no tinguem en el Fons del Departament 
sèries significatives de fotografies.

El seus viatges per diferents regions d’Espanya li van permetre igualment acomplir els objectius de totes les seves sortides: copsar 
els aspectes geogràfics més significatius i plasmar la bellesa dels paisatges. Si tenim en compte que, fins després dels anys seixanta, 
no era fàcil desplaçar-se pel territori espanyol, podrem entendre millor l’esforç humà i econòmic que representen  aquests 
desplaçaments.  Alguns viatges per regions llunyanes del territori espanyol, sens dubte, van ser de caire professional, o bé per a 
dur a terme estudis, o per a establir relacions amb geògrafs d’altres indrets. Però volem creure que, també quan viatjava per
motius personals, duia la mirada alerta vers l’entorn  i la màquina fotogràfica a punt.

El marc cronològic

El període d’activitat fotogràfica del Dr. LLobet comença molt abans de la seva tasca acadèmica i docent.  Això explica que el 
material, comprès dins la col·lecció, vagi des dels anys quaranta fins la dècada dels setanta. Recordem que la seva jubilació com a 
professor a la Universitat de Barcelona va ser l’any 1978.  La col·lecció es presenta seguint un ordre cronològic, començant per les 
fotografies més antigues. 
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Les seves sortides de camp de més durada, sobretot en els primers anys, es realitzaven en el mes de juliol i amb llargs i feixucs 
recorreguts. També acostumava a aprofitar les festes de Setmana Santa pels seus desplaçaments més llunyans. Altres sortides eren
més puntuals, a llocs precisos i en curts recorreguts, ja sigui per al seu propi interès, o amb estudiants. Considerava, amb molt 
encert, que les sortides freqüents al camp eren un aspecte més del procés d’aprenentatge derivat de l’observació.

Quan es creà el Departament de Geografia a la Universitat de Barcelona i es desenvolupà l’ensenyament de la Geografia, el 
professor Llobet tenia ja certa edat, però quasi cada cap de setmana sortia al camp amb grups nombrosos d’estudiants. Recordem 
el megàfon que utilitzava, un instrument entranyable que es conservà fins el darrer trasllat del Departament.  

Cap a finals de la dècada dels anys seixanta, el Dr. Llobet inicià un procés d’intercanvi de diapositives amb altres professors de 
Geografia d’Universitats de la resta de l’Estat. Era la fórmula més adient per a engrandir el Fons: resultava econòmica i estava
garantida la seva vàlua geogràfica. El Dr. Llobet va fer una tria de diapositives de Catalunya per a  l’intercanvi, que recordo com 
molt  interessant  i molt útil per als docents de Barcelona. La majoria d’elles s’han perdut o s’ha malmès el color. Presentem el que 
resta d’aquell recull, però reconvertit en imatges en blanc i negre.

L’estructura temàtica

Organitzem aquesta col·lecció dividida en dos conjunts diferents que anomenem:  EXCURSIONS i  RECULLS. 

El primer bloc, o conjunt,  inclou les diapositives realitzades durant les sortides d’estudi, i està estructurat en 12 apartats, que fan 
referència als diferents territoris visitats i retratats. El criteri cronològic és el prioritari a l’hora de presentar les 12 àrees. Hem 
descartat  ordenar les diapositives en funció de 
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cadascuna de les nombroses sortides realitzades pel Dr. LLobet, perquè no tenim  la informació suficient per a poder marcar de 
forma fiable els itineraris seguits en cada una d’elles.

L’altre conjunt temàtic, els “Reculls”, presenta, en primer lloc, una sèrie de fotografies especialitzades en vegetació de la regió 
catalana, i fetes entre 1965 i 1972. Hem dividit la sèrie sobre vegetació en dos apartats, per a facilitar la localització de les 
diapositives en els mapes que les acompanyen. S’ha de tenir present que, durant els primers anys del Departament de Geografia, 
el Fons era pobre en imatges biogeogràfiques. El Dr. Llobet va intensificar la producció de diapositives sobre aquest tema, per a 
poder avesar els estudiants en el reconeixement de les espècies vegetals bàsiques. 

Dins dels “Reculls”, hi trobem, en segon lloc, una sèrie de diapositives de Catalunya per a intercanviar amb professors de Geografia 
d’altres universitats. Aquesta col·lecció creada pel Dr. Llobet per a intercanviar, en el seu dia, va ser molt més extensa, i avui només 
en disposem d’una part que no és precisament la millor. 

El següent quadre exposa el títol i la cronologia de cadascuna de les 12 àrees temàtiques que estructuren l’apartat “Excursions”, i 
dels 4 epígrafs que formen el conjunt “Reculls”. Advertim que els rètols de les sortides als territoris fora de Catalunya s’han escrit 
en castellà per a procurar respectar els topònims en la llengua original.
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• Pirineo Aragonés y Navarro, 1945 y 19461

• Pirineu Català: Lleida, 19482

• Pirineu Català: Lleida, 19493

• Pre-Pirineu: Montsec, 19494

• Cadí – Pedraforca, 19495

• Tortosa i el Delta de l’Ebre, 19496

• Guipúzcoa y Zaragoza, 1950 i 19517

• Norte: Burgos, León y Galicia, 19528

• Sureste: Murcia y Albacete, 19549

• Suroeste: Valle del Guadalquivir y Badajoz, 195410

• Pirineu Català: Girona, 1968 i 197311

• Montseny, 196912

• Vegetació de Catalunya 1965-197013

• Vegetació de Catalunya 1971-197214

• Colección para intercambio sobre morfología15

• Colección para intercambio de temas agrarios y rurales16

EXCURSIONS

RECULLS
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Presentació formal de les diapositives 

Hem cregut convenient estructurar la presentació de les diapositives, recolzada en una base cartogràfica, per tal de facilitar la 
localització aproximada dels territoris que el Dr. Llobet anava trepitjant quan sortia d’excursió. 

La seqüència temporal i la ubicació territorial, a diverses escales,  han estat una preocupació permanent a l’hora de presentar les 
imatges. En tot moment hem volgut utilitzar un mètode clar i senzill per a facilitar la visualització de les diapositives, saber l’any 
que es van realitzar, i llegir el comentari que el propi Dr. Llobet va escriure de cadascuna.

Establim la  base territorial utilitzant les imatges del satèl·lit, mitjançant Google Earth. És un instrument cartogràfic de gran precisió 
i claredat, que permet  una localització prou acurada del lloc on es van fer les fotografies.

Per altra banda , com a geògrafs,  hem cregut convenient fer un esforç  significatiu  per a situar el lloc on anys  enrere  el Dr. Llobet 
va captar els paisatges.  Hem utilitzat les imatges del satèl.lit amb l’escala més adient per poder facilitar la localització,  a partir de 
quatre nivells de precisió: 

• Primer, a escala estatal  
• Segon, a escala regional
• Tercer, a escala local 
• Quart, a escala de cada fotografia
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LOCALITZACIÓ DE LES ÀREES FOTOGRAFIADES D’ESPANYA

5. - CADÍ – PEDRAFORCA,  agost de 1.949
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1.- Pirineo Aragonés y Navarro, 1945 y 46

2.- Pirineu Català: Lleida, 1948

3.- Pirineu Català: Lleida, 1949

4.- Pre-Pirineu: Montsec, 1949

5.- Cadí – Pedraforca, 1949

6.- Tortosa i el Delta de l’Ebre, 1949

7.- Guipúzcoa y Zaragoza, 1950 i 51

8.- Norte: Burgos, León y Orense, 1952

9.- S.E.: Murcia y Albacete, 1954

10.- S.O.: Valle Guadalquivr y Badajoz, 1954

11.- Pirineu Català: Girona, 1968 i 73

12.- Montseny, 1969

1.- Escala estatal: 

Una  imatge del satèl·lit  de la Península Ibèrica amb la localització de totes les àrees 
fotografiades d’Espanya.
1.1.- El cercle brillant i l’etiqueta verda indiquen la regió a la que  corresponen les  

fotografies.
1.2.- La llegenda mostra el nom de totes les àrees que tractem, i es destaca amb la fletxa i 

color diferent la regió que s’exposa a continuació.
1.3.- A l’angle superior dret,  el primer número correspon a l’àrea, i el segon a la pàgina.

2.- Escala regional:

Una altra imatge del satèl·lit,  amb visió més detallada del conjunt de la regió presentada. 
El cercle indica els límits de la zona.
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3.- Escala local (per exemple, unitat de relleu, la comarca):

Una  imatge del satèl·lit  que permet la localització de totes les fotografies que hi va fer de 
l’àrea presentada.
3.1.- A  la  llegenda, el número i el títol  de cada imatge.
3.2.- A la dreta,  els quadres numerats que assenyalen la ubicació de 

cada fotografia.
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5.- CADÍ I PEDRAFORCA, agost de 1.949

Pedraforca i Saldes

2

4.- Finalment, la fotografia:

Cadascuna de les fotografies d’aquesta àrea es mostra de dues formes:
4.1.- Reduïdes: apareix  la diapositiva en format petit, amb el seu 

número corresponent, al costat d’una imatge del satèl·lit que 
indica el lloc on es fa la fotografia. 

4.2.- La fotografia  en format gran, amb el títol i/o comentari que va fer 
el propi  Dr. Llobet. En color verd, el número d’ordre de la mateixa.  


