
ACTA GEOLOGICA HISPANICA. Homeilatge a Llztís Solé i Sabaris, t 14 (1979)  pags. 29-31 

El paper de Lluis Sole Sabarís en la ~Geografia de 
Catalunyan (1958-1974). 

per C. CARRERAS VERDAGUER 
Departament de Geografia, Universitat de Barcelona. 

Parlar de Lluis Solé Sabans corn a geograf és una tasca que 
ultrapassa de molt les meves possibilitats, ja que no es tracta 
simplement d'escorcollar els aspectes mes geografics d'un 
geoleg. Ans al contrari, sense voler prejutjar la seva tasca 
immensa en el camp de la Geologia, cal dir tot seguit que Solé 
Sabans és  el1 mateix un geograf. Efectivameni, des de les 
seves classes de Geografia a 1'Institut-escola «Giner de los 
Ríos» de la Generalitat a les seves activitats mks recents corn 
a president de la Societat Csltalana de Geografia, passant pel 
seu mestratge a tants de geografs al Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas de Barcelona o als cursets de 
Pirineus, o per bona part de les seves obres i escrits, arreu hi 
podem trobar i'alenar de tot un geograf de I'escola francesa. 
L'analisi de tota aquesta tasca ultrapassa de molt les meves 
possibilitats. Moltes coses són encara massa recents, i de 
testimonis més qualificats n'hi ha també molts d'altres. 

Aqui, corn a senzill homenatge, jo només pretenc d'ana- 
litzar una part ben petita de la seva personalitat geografica. 
Només intento d'estudiar aqui la seva empremta en la Geo- 
grafía de Catalunya de I'editorial Aedos, obra que, malgrat 
que el mateix Solé hi discrepi, crec que cal considerar corn a 
eminentment seva. Aquesta analisi que faig segueix la queja  
vaig intentar el 21 d'abril d'enguany a la Societat Catalana de 
Geografia, amb motiu del vint-i-cinque aniversari de l'inici 
dels treballs de dita obra, acte en el qual varen intervenir 
també Enric Lluch i el mateix Solé Sabans. 

La participació personal de Solé Sabans en la Geografía 
de Catalunya és molt importane la seva no fou de cap manera 
una direcció purament nominal. Analitzant només I'índex de 
I'obra podem apreciar ja de bell antuvi fins a quin grau arriba 
aquesta participació directa. Efectivament, en el primer 
volum, dedicat als aspectes de la Geografia general, que 
aparegué el 1958, hi escrivi totalment o parcial deu capítols; 
en el segon, primer dels volums regionals, que aparegué deu 
anys més tard, n'hi féu sis més. E n  el tercer volum, en canvi, 
que sorü acabat el 1974, el seu nom no figuraja a cap capitol 
concret, per be que corn tots els altres volums també el revisa i 
tingue cura sobretot del que feia referencia als aspectes 
geologics i geomorfologics. 

N o  acaba aqui, pero, la seva intervenció directa en I'obra. 
La seva tasca de direcció i revisi6 comporta també un altre 
element important: la redacció de la major part dels peus de 
fotografia, sobretot en els dos prirners-volums. Tasca forca 
important en una obra tan il.lustrada i que, malgrat petites 
deficienciea i errors de tipus tipogriific o de composicio -cal 
recordar que els peus de fotografia són la part mes visible de 
qualsevol obra- constitueix un tot cohereat d'informació 
ben completa i profunda. 

On la seva tasca personal, potser més amagada pero m ~ l t  
mes eficac, exceLli especialment fou en l'kxit de saber reunir 
un equip tan complet i multivariat corn els vint-i-vuit autors 
que col.labsraren en la redacció final de I'obra. La manca de 
tradició de treballs col~lectius a casa nostra dóna ja per ella 
mateixa una gran trascendencia a aquest fet. Alhora també 
demostra la diplomacia exquisida de Solé Sabans, que 
aconsegui d'aplegar i d'interessar en el projecte gairebé tots 
els que la segona meitat dels anys cinquanta feien d'una 
manera o altra la geografia al país; tant els d'ongen univer- 
sitari com els que no ho eren, amb la significació política que 
aquest fet podia tenir encara Ilavors. Equip, també, que Solé 
eixampla a d'altres professionals d'especialitats diferents del 
camp de les ciencies naturals, de les ciencies socials o de la 
filologia. Només per raons exclusivarnent de tipus editorial la 
col.laboració d'economistes corn Trias Fargas o de sociolegs 
corn Jordi Borja no fou publicada dins de I'obra general. 

La tasca d'aquest equip, wens dubte el mlllor que podia 
constituir-se», tal corn diu el mateix Solé a l'obra (Vol. 1, 
pág. 12), depassa de bon tros I'aplec d'articles aillats de cada 
un dels especialistes diferents que constitueix, per exemple, la 
Geografia de Catalunya d'En Carreras Candi. Aqui. els 
catorze autors que constituien el consell de redacció i els 
col.laboradors i assessors del primer volurn, si més no, 
acordaren unes pautes comunes i llegiren els uns els articles 
dels altres i els discutiren. Solé Sabaris, en I'esmentada sessió 
de121 d'abril, va dir que «el veritable director de la Geografia 
era el consell de redacció)), frase que ultra la seva modestia 
característica és un exponent clar de la seva tasca personal de 
fer interesar i corresponsabilitzar el dit equip. 

Una participació de tipus cientific i de tipus diplomatic, 
doncs, forca important en aquesta obra que, segons N'Enric 
Lluch, suposa «una veritable ruptura epistemologica>) en la 
geografia catalana, i que ella tota sola bastaria per a acreditar 



la personalitat geografica de Solé Sabans. Personalitat que 
justament aquesta participació seva suara comentada permet 
d'estudiar. 

De la gran empremta de Solé Sabans a la Geografa de 
C~ta lunya  jo només en voldria destacar tres trets que 
considero fonamentals per tal de configurar la seva fesomia 
científica en el camp de la Geografia. 

De primer voldria destacar-ne une qualitat que depassa fins 
i tot el camp estrictament geografic, i que és la possessió d'un 
realisme fcirca acusat. Realisme politic, d'una banda, que li 
permeté, corn hem vist, d'aplegar un equip ben ampli al 
voltant seu. Efectivament, després d'un penode de «chstig», 
quatre anys de desterrament fora de Catalunya, Solé Sabans 
ocupa el 1943 la catedra de Geografia física de la facultat de 
Ciencies de la Universitat de Barcelona; sabe, pero, harmo- 
nitzar les tasques aaademiques en les institucions franquistes 
d'aleshores amb la represa del treball i dels contactes d'abans 
de la guerra. 

Pero també realisme cientific, d'altra banda. El mateix 
Solé Sabans, després d'afirmar que pretén de fer «el tractat 
extens i documentat capac de donar forma i contingut a la 
geografia de Catalunya, dintre de les noves orientacions)), 
assenyalaja d'entrada que malgrat tots els esforcos no tots els 
objectius podien ésser assolits per acabar dient: «Avui corn 
avui -i hauran de passar molts anys per a poder-ne projectar 
una altra- és I'obra que pot fer-se. » (Vol. 1, pág. 13). 

Efectivament, llavors era el millor equip i la millor Geogra- 
fia que podia fer-se; avui, vint-i-cinc anys després de les 
primeres reunions, quan la Societat Catalana de Geografia ha 
depassat els dos-cents socis, quan a Catalunya hi ha dos 
departaments universitaris de Geografia, amb dependencies 
a Tarragona, Girona i Lleida, encara no se n'ha projectada 
cap rnés d'obra corn aquesta. Realisme, doncs, pragmatisme 
seriós que explica la realització mateixa de l'obra i que es 
tradueix també, és clar, en un rigor cientific acurat, en una 
exigencia notable de coneixements. 

Segonament, voldria destacar-ne també un aspecte ja 
plenament geografic: la seva adscripció personal a «l'escola 
francesa, profundament impregnada d'un sentit humanista. 
(Vol. 1, pág. 11). Aquest sentit humanista és innegable en 
1'esperit i en l'obra de Solé Sabans, que glateix fins i tot en els 
seus escrits rnés naturalistes. La seva formació naturalista, 
pero, fa que, inconscientment potser, i també corn en la 
majoria de geografs de I'escola francesa, els trets fisics 
assoleixin el major pes en les seves obres i, sobretot, en 
I'exglicació dels assentaments i de les activitats humanes. 
Uns anys abans Solé Sabans havia escrit en un altre Iloc: «El 
equilibrio entre esas diversas posibilidades económicas de- 
pende de los factores geográficos regionales, y por eso se 
apunta ya una cierta tendencia a la especialización en cada 
uno de los sectores pirenaicos, según las circunstancias 
ambientales (Solé Sabans, 195 1). Y en un altre lloc també 
I'any següent: «Este conjunto de rasgos morfológicos ha 
condicionado los modos de vida, las formas de cultura y de 
actuación histórica de los hombres que de ellos han hecho el 
escenario de sus afanes y actividad. » (Solé Sabans, 1952). 

En la Geografa de Catalunya aquesta empremta també hi 
és clara en el gran pes dels aspectes fisics tor al llarg de I'obra. 
Pero on mes destaca és, sobretot, en I'agrupament de 
comarques que fa en els volums segon i tercer, on aquestes 

apareixen sota els epigrafs següents: regió del Pirineu i del 
Prepirineu, la Catalunya ultrapirinenca, regió de la Tramun- 
tana, regió de la muntanya oriental humida, regió de 1'Altipla 
Central, regió continental i regió mediterrania. Cal tenir 
present en aquest sentit, de totes maneres, que aquesta obra 
és la primera a trencar el glac emprant la divisió comarcal de 
Pau Vila en temps del franquisme; cal suposar que llavors 
devia ésser ben difícil voler aplicar-la del tot, salvant a rnés el 
fet d'haver d'incloure una part de les terres catalanes de fora 
dels límits de les quatre províncies i de no vo!er fer massa 
esmenes a la divisió de 1936, mancats corn eren dels 
instruments de discussió i d'estudi, instruments cientifics i 
politics, és clar, que eren necessaris. Cal assenyalar també, 
corn ja ha estat dit, que la manca d'un capitol sobre 
I'economia catalana en general, que havia d'escriure Trias 
Fargas, no és imputable a Solé Sabans ni al consell de 
redacció. 

De totes maneres, el que si podem afirmar és que 
I'humanisme innegable de Solé Sabaris no s'evidencia en els 
seus escrits geografics. Com en el cas de molts dels geografs 
francesos dits «possibilistes», dóna rnés aviat la sensació que, 
bon coneixedor sobretot de l'estruetura física del territori, 
1'humanisme resta reduit a una afirmació de principis; sembla 
corn un intent d'apagar la mala consciencia que dóna 
l'evidencia personal del pes tan aclaparador d'aquesta estruc- 
tura física en I'organització de la vida humana. Sensació rnés 
acusada encara en el cas de Solé Sabans, la formaciódel qual 
fou de tipus naturalista i no historica corn en la majoria de 
geografs de I'escola francesa. 

Finalment, voldria destacar-ne un darrer aspecte; el seu 
gran coneixement directe dels fets que estudia, el qual 
I'entronca amb el corrent excursionista catala. Solé coneix 
personalment i ben a fons allo que explica i descriu, i aquest 
coneixement es ben clar, sobretot, en els textos de peu de 
fotografia del primer volum. Perque podnem dir que Solé es 
el1 mateix un excursionista també. L'aixecament facciós del 
18 de julio1 del 1936 el va agafarjustament entre el Montseny 
i les Guilleries, tot preparant el seu tros de I'excursió dels 
geografs francesos a Catalunya, que no va arribar a poder-se 
fer. A les excursions amb el1 hom pot entendre que vol dir allo 
que els geografs francesos anomenaven el coup d'oeil, ja que 
Solé Sabans veu i sap fer veure les coses, les estructures que 
expliquen un paisatge, el marc on cal situar-lo. 

Pero en la Geografia de Catalunya la seva participació 
excursionista va rnés enlla d'aquests elements que figuren en 
la preparació del llibre. Efectivament, Solé Sabans va fer 
llegir i revisar corn a mínim tot el primer volum per 
excursionistes destacats, per tal que l'obra fos comprensible i 
aclaridora alhora, en definitiva perqlue fos útil a tot el gran 
públic excursionista catala. 

Tres aspectes també voldria destacar del que crec que 
constitueix el camp principal de les aportacions de Solé 
Sabans a la Geografia catalana a través d'aquesta obra, 
dintre de I'aportació general extraordinaria que ha represen- 
tatja la seva aparició mateixa. Efectivament, el que l'editorial 
pretenia, una continuació simple dels catorze fascicles de la 
Geografia de Catalunya que López Llausas havia iniciat 
abans de la guerra dels tres anys, Solé i el consell de redacció 
aconseguiren de transfomiar-ho en una obra totalment nova i 
diferent que, corn ja hem comentat, encara avui no ha estat 



superada. 
El primer aspecte que vull destacar és, doncs, la seva 

aportació a aquesta novetat de Sobra; novetat metodologica i 
novetat formal també. Metodologicament l'obra representa la 
culminació del corrent de les monografies regionals, a Sestil 
frances, a casa nostra; monografies que foren iniciades el 
1926 ambLa Cerdanya de Pau Vila, d'entre les quals voldria 
destacar-ne les del Montseny i #Andorra (Llobef 1947) 
fetes al departament de Geografia del C.S.I.C. amb Solé 
Sabans, i la seva propia, ja citada, sobre els Pirineus 
(Solé, 195 l) ,  per la relació que tenen amb ell, dintre d'una 
bibliografia molt extensa feta ja en d'altres llocs (Casassas, 
1977). Des del punt de vista formal destaca la il.lustració 
fotografica, abundant i excel.lenf sobretot la incorporació de 
la fotografía aeria i de talls paral.lels a moltes fotografies, que 
sbn un instrument d'aclariment molt valuós. Per contra cal 
destacar l'absencia de bibliografia i d'index, totalment re- 
dacta!~, a causa de la negligencia de la casa editora, aixi com 
un apartat cartografic gens adequat a la magnitud de l'obra, 
fruit de les ganes d'estalvi excessives per part dels editors 
també. 

Segonament, i ben probablement connectat amb aquesta 
novetat formal de que parlavem, voldria destacar també el 
gran valor pedagogic de l'obra. Valor en el qual penso que 
l'aportació personal de Solé Sabans ha estat decisiva. Fill de 
mestre, el1 mateix es sobretot un mestre, en el sentit més ampli 
i mes honorable de la paraula. L'obra traspua sempre aquest 
valor pedagogic: claredat d'exposició, sistematització, pro- 
funditat i senzillesa alhora. Ben possiblement a aquestes 
caractenstiques es deu, en bona mesura, el gran exit editorial 
de l'obra, que dels 2.500 exemplars previstos en comencar ha 
passat als 25.000 que darrerament confessa I'editorial i que, 
ben probablement, deuen ésser encara mes. 

Finalment, vull esmentar el que considero la seva aporta- 
ció principal, allo que ha representat el desplegament de la 
seva personalitat científica dintre de la Geografia catalana. 
1 una mica ja ha estat dit aquí i alla de manera aillada; Solé 
Sabans, naturalista, comarcalista, excursionista i pedagog 
-els trets que han definit tradicionalment els geografs 
catalans- ha estat el pont que ha connectat la geografia 
d'avantguerra amb la de la postguerra, qui ha trames a les 
generacions posteriors el mestratge de Pau Vila, que d'altra 
manera potser s'hauria esgarriat. Pau Vila mateix, en retornar 
a Catalunya el 196 1 ,  fou incorporat tot d'una al consell de 
redacció de la Geograjia de Catalunya. 

El mestratge de Pau Vila que Solé ens ha trames no ha estat 
a mes purament formal. Ans al contrari, tota Sobra respira les 
influencies i les orientacions del magnific Resum de Geogra- 
fia de Catalunya de Vila, (Vila, 1928-35) del que ve a ésser 
com una mena d'immens desplegament. Solé Sabans és el1 
mateix transmissor d'aquest mestratge, alhora que la seva 
tasca creadora consolida aquest pont cultural per sobre dels 
desastres de la guerra, tot unint entorn d'un mateix treball 
persones lligades a Vila ja abans de la guerra i el mateix Pau 
Vila amb persones de les generacions posteriors, d'origen i 
formació ben diversa. 

Si hom pot parlar d'una escola geografica catalana, en el 
sentit restringit del mot «escola», o si més no d'un conjunt 
d'obres geografiques que van des de L a  Cerdanya d'En Vila a 
la Geografia de Catalunya de 1'Aedos que venim comentant, 
aquesta escola o grup presidits per la figura indiscutible i 
indiscutida de Pau Vila, és gracies a Lluís Solé Sapans. Ell, 
encara que només hagués estat per aquesta obra; ha sabut 
transmetre el mestratge de Vila amb el Seu mestratge propi, 
que mai no ha volgut ésser suplantador de l'altre, ni durant els 
vint-i-dos anys d'exili politic de Vila a America Llatina. 

Encara que només fos per aquesta aportació, Llus Solé 
Sabans ha d'ésser considerat com un gebgraf catala, com hn 
dels membres més destacats pel que ha fet i, sobretot, pel que 
ha contribuit a fer, d'aquesta Geografia catalaina que N'Enric 
Lluch no dubta a qualificar com a ~Geografia Noucentista)). 
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