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«La Geografia de 
l’Alt Empordà», 
publicada a la revista 
Pirineos (1963-1964), 
segueix sent el 
referent principal de 
la geografia històrica 
altempordanesa

A
lbert Compte ha com-
paginat durant quaranta 
anys la feina de professor 
d’institut amb la recerca 
en geografia i en història. 

Són feines que per a ell han estat in-
destriables. Com a professor, ha estat 
autor de llibres de text de batxillerat, 
amb moltes edicions, publicats per 
l’editorial Marfil, d’Alcoi.

Els seus primers treballs van ser 
de geografia: un primer estudi sobre 
l’horta de Lleida (1951), un altre sobre 
el camp de Cartagena, inèdit, i, final-
ment, la seva tesi doctoral, «La geo-
grafia de l’Alt Empordà», presentada el 
maig de 1963 i publicada a la revista Pi-
rineos (1963-1964). Aquest treball s’ha 
d’emmarcar dins del possibilisme geo-
gràfic i de la geografia regional france-
sa. A hores d’ara, segueix sent el refe-

rent principal de la geografia històrica 
empordanesa. La geografia ha estat 
present a la seva obra. Seu és el resum 
de l’Empordà a la Geografia de Catalu-
nya (editorial Aedos, vol. II, 1964), diri-
gida per Solé Sabarís. Ha estat membre 
de la Societat Catalana de Geografia, i 
ha anat publicant diferents recerques: 
el tipus de temps de l’Empor dà (1968-
1969), els límits de l’Empordà (1964-
1965, 1974) o la desviació de la Muga i 
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Albert Compte Freixanet (1919-2014) estudia als «hermanos» i assisteix a classes de música a Castelló, 
i més tard al Collell. Quan esclata la Guerra Civil és mobilitzat, però una malaltia tuberculosa el retindrà 
a l’hospital de guerra de Girona. El 1939 entra a estudiar Lletres a la Universitat de Barcelona, en 
l’especialitat d’Història, i es llicencia el 1942. Més tard assisteix a les classes de Solé Sabarís, amb qui 
mantindrà una llarga relació d’amistat. Després d’uns cursos com a professor ajudant de pràctiques 
d’Alberto del Castillo a la Universitat de Barcelona, i de fer classes en una acadèmia, decideix fer 
oposicions a institut, que el porten primer d’adjunt a Lleida el 1947, més endavant de catedràtic a 
Cartagena, el 1950, i l’any 1956 a Figueres.

El geògraf i historiador de l’Alt Empordà

història

Albert 
Compte Freixanet 

>>  Albert Compte i Freixanet 
(Castelló d’Empúries, 19 de 
febrer de 1919 - Figueres,
25 de febrer de 2014).

to
r

n
er. a

r
xiu r

d
g



revista de girona  288 > 47

La història local és una 
manera d’analitzar en l’àmbit 
immediat fets i fenòmens de 
la història general

el dessecament de l’estany de Castelló 
(2000). Com a historiador, s’ha interes-
sat per la història local de l’Empordà, 
una manera d’analitzar en l’àmbit im-
mediat fets i fenòmens de la història 
general. Les temàtiques han estat va-
riades: la història urbana dels muni-
cipis de Figueres (1966-1967), Castelló 
d’Empúries (1976) o Sant Pere Pesca-
dor (1981-1982); l’evolució històrica 
de Castelló d’Empúries des de la baixa 
edat mitjana (2001, 2002, 2005), l’Antic 
Règim (1963), un inventari de l’arxiu 
de Castelló (1987), la Guerra de Suc-
cessió (1981), la crisi de l’Antic Règim 
(1979-1980) i la Guerra Civil (1994) 
fins avui, inclosa la marina residenci-
al d’Empuriabrava (1995); la frontera i 
la seva incidència en els municipis de 
la Jonquera (1984, 1985, 1986, 1989 i 
1990) i Portbou (1991); i ha donat a co-
nèixer un interessant text, el recull de 
memòries d’Isabel Piferrer, de 1814 a 
1833 (1993), entre d’altres treballs.

Referent de l’Institut 
d’Estudis Empordanesos
Bona part dels seus treballs han estat 
publicats als Annals de l’Institut d’Es-
tudis Empordanesos. Any rere any hi 
ha publicat les seves recerques i les 
ressenyes. Ha tingut cura de l’edició 
dels Annals, n’ha assegurat el contin-
gut científic, la seva continuïtat i tam-
bé la de la institució, i tot això sense 
atribuir-se cap mèrit, com un acte més 
relacionat amb la seva feina. Membre 
de la junta de l’IEE des de 1964, n’ha 
estat vicepresident de 1964 a 1991, i 
president de 1991 a 1992.

Professor de generacions d’empor-
danesos, mestre de geògrafs i d’histo-
riadors, ha inculcat el respecte per la 
metodologia i el rigor en la recerca. En 
reconeixement a la seva trajectòria, i 
com a homenatge, l’Institut d’Estudis 
Empordanesos va establir el Premi 
Albert Compte el 2001 a treballs de 
recerca de batxillerat en humanitats i 
ciències socials. El 2009 rep el Premi 
Recercat, atorgat per l’IRMU, a la vin-
culació a un centre d’estudis. I també 
diversos reconeixements, de Castelló, 
Figueres i del Consell Comarcal de 
l’Alt Empordà.

Pere Gifre Ribas és historiador.

>>  Albert Compte i Freixanet.

>>  Entrega dels Premis Albert Compte, 2009.

>>  Espiga i Timó d’Or de 
Castelló d’Empúries 2011.
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