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CONCESSIÓ DE LA MEDALLA D’OR DEL P. VITÒRIA 

AL DR. LLUÍS VICTORI I COMPANYS, SJ 

27 de setembre de 2012 

pel 

Dr. Pere Regull, 

director general IQS. 

 

Dr. Josep Maria Garrell, nou Rector de la Universitat Ramon Llull, 

P. Lluís Magriñà, Pare provincial, 

P. Enric Puig, President del Patronat de la Fundació IQS, 

Estimat Lluís, 

Membres del Patronat IQS, Professors d’IQS, alumnes antics i actuals, 

amics i amigues. 

 

Tinc l’honor i el privilegi d’haver estat alumne del Dr. Lluís Victori i 

Companys. I avui, just el dia en què ell rep la Medalla d’Or del P. 

Vitòria, la màxima distinció que concedeix l’Institut Químic de Sarrià 

per premiar les persones o institucions que han destacat d’una manera 

extraordinària en algun aspecte que ha estat d’especial ajuda per a 

l’Institut, tinc l’honor i el privilegi d’expressar en unes breus paraules 

els meus sentiments d’admiració i gratitud a la seva persona. 

 

Honor i privilegi que comporten l’exigència de fer justícia a una llarga, 

abnegada, perseverant, honestíssima i brillant trajectòria d’activitat 

docent i alhora d’activitat pastoral. Docència i pastoral que fan un tot 

inseparable. I voldria fer-ho posant l’èmfasi en cinc aspectes, en què el 

seu mestratge ha estat un exemple i un referent.  

 

Primer      Cinquanta anys de docència a IQS 

Segon      Un investigador avançat al seu temps, impulsor  

     de la internacionalització d’IQS 

Tercer      Cinquanta anys d’activitat pastoral amb els joves de IQS  
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Quart       Cinquanta anys d’activitat pastoral a diverses parròquies  

     especialment de Sant Cugat del Vallès 

         Cinquè    Un referent institucional, com president del Patronat de 

la Fundació IQS (1998-2010), com vicepresident del Patronat de la 

Universitat Ramon Llull (1998-2010) i dins el món universitari i 

intel�lectual. 

 

A aquests cincs aspectes em voldré referir durant les meves següents 

paraules. 

 

1.–Cinquanta anys de docència a IQS 

 

Al final del segle XIX, les ments més lúcides de la Companyia de Jesús 

i de l’Església van apostar pel diàleg entre la ciència i la filosofia i la 

teologia, per fer patent que la fe i la ciència no eren incompatibles i van 

destinar els recursos necessaris perquè les millors vocacions es 

formessin en les més diverses ciències a les universitats més 

prestigioses d’Europa. D’aquest entorn neix l’Institut Químic de Sarrià i 

la figura del seu fundador, el P. Eduard Vitòria, que dóna nom a la 

Medalla d’Or que avui s’atorga. I d’aquest entorn sorgeix també la 

personalitat  que avui homenatgem, el Dr. Lluís Victori i Companys. 

 

Ell neix a la Barcelona republicana de 1935 i creix i s’educa en els 

anys de la dura postguerra i el llarg període de l’autarquia i la 

dictadura. Als vint anys, el 1955, entra a la Companyia de Jesús i es 

llicenciarà en Filosofia Eclesiàstica el 1961. I tot seguit ja comença a 

donar classes a l’Institut Químic de Sarrià, una activitat que dura fins al 

2005 i que com a professor emèrit d’alguna manera dura fins avui. 

Començar les classes a IQS no impedirà que continuï estudiant i, tot 

seguit, es llicenciarà en Ciències Químiques el 1964 per la Universitat 

de Barcelona. Més tard, el 1968, es llicenciarà en Teologia per la 

Facultat de Teologia de Catalunya i, finalment, esdevé Doctor en 
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Ciències Químiques, el 1971, per la Universidad Complutense de 

Madrid.  

 

Donarà classes de Química Inorgànica, d’Electroquímica i, 

particularment, de Resistència dels Materials i de Corrosió dels Metalls, 

la seva especialitat indiscutible. I el 1980 es convertirà en el cap del 

Departament de Química Analítica, càrrec que ostentarà també durant 

quinze anys, fins al 2005. 

 

Fidel seguidor de la tradició ignasiana característica d’IQS, el seu estil 

d’ensenyar és recordat de tothom: rigoroses classes magistrals i 

variades classes pràctiques, on les tres paraules clau són sempre 

persona, ciència i ensenyament aplicat, la traducció a la pràctica del 

que consta en el actual logotip IQS, és a dir, l’empresa.  

 

La seva memòria prodigiosa li permetia retenir a la primera els noms 

de tots els alumnes i això facilitava la seva integració i participació des 

del primer dia de curs.  

 

Estimulava sempre l’esperit crític i convidava a expressar el pensament 

dels seus alumnes. Un fet que va transcendir les aules d’IQS i va ser 

reconegut per la Generalitat de Catalunya amb un dels Premis Jaume 

Vicens Vives 2009, destinat a promoure l'excel�lència en la docència 

universitària. I ho feia amb aquestes paraules: “El Dr. Lluís Victori i 

Companys ha estat professor d'IQS des de l'any 1961 fins a la seva 

jubilació el mes de juny de 2005. En reconeixement a la qualitat docent 

dels seus 40 anys de professor universitari a IQS, per la pedagogia 

aplicada a les classes magistrals i pràctiques per a l'ensenyament de la 

química superior, en la qual destaca l'experimentació al laboratori, 

l'estreta relació entre el professorat i els estudiants i el foment de 

l'esperit crític i la reflexió”.  
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El Dr. Lluís Victori va ser un professor avançat al seu temps, que va 

donar ales a tots els alumnes perquè estudiessin fora, perquè volessin 

cap a l’estranger. Un detall inequívoc d’aquesta voluntat 

internacionalitzadora era el fet que any rere any acompanyava els 

alumnes de cada promoció –em sembla que en va arribar a fer 28– en 

el seu viatge de pas d’equador de carrera a Alemanya, a visitar 

diverses empreses, com per exemple a Leverkusen, on hi ha la seu de 

Bayer. 

 

Serveixi com una dada significativa el fet que, durant aquesta dilatada 

trajectòria, ha dirigit 20 tesis doctorals i més d’un centenar de tesines o 

treballs de fi de carrera.  

 

I, al costat d’aquesta extraordinària docència, permeteu-me una 

anècdota, una característica extraescolar, que dóna la talla de la seva 

visió de la jugada. A ell li agradava compartir la seva gran afició 

esportiva amb els alumnes fins al punt de ser l’àrbitre obligat de tots 

els partits de futbol del Químic. Una afició marcada també, és clar, per 

ser un gran aficionat del Barça. 

 

 

2.–Un investigador avançat al seu temps,  

impulsor de la internacionalització d’IQS 

 

Al darrere de la seva tasca de professor hi ha un altre professor doctor 

Victori, potser no tan conegut entre els assistents a aquest acte, que 

és just i necessari de destacar. Es tracta de l’investigador en majúscula 

que hi ha en la seva personalitat.  

 

El fil conductor de la seva recerca ha estat sempre conèixer el 

comportament dels metalls cercant les seves aplicacions en el camp 

energètic. Va fer la tesi doctoral amb un dels màxims especialistes en 
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els metalls del grup del platí, el doctor J. F. Llopis Marí, i va ser pioner 

en l’estudi dels metalls nobles per ser utilitzats com a catalitzadors en 

piles de combustible d’hidrogen, que tenen com a repte principal fer 

reactiu l’hidrogen, capaç de generar aigua per tal d’obtenir energia 

elèctrica de forma no contaminant. Els seus treballs al voltant del 

pal�ladi i de l’iridi són reconeguts internacionalment per diversos equips 

de recerca en aquesta matèria. 

 

El Dr. Victori coneix a fons la naturalesa d’aquests metalls i sobretot el 

seu comportament electroquímic que va marcar la seva recerca inicial, 

que avui torna a tenir gran actualitat per la seves aplicacions en els 

dispositius font d’energies alternatives. 

 

Posteriorment va exercir de consultor internacional en un important 

projecte de transferència de tecnologia destinada a la realització de 

neteges químiques dins la indústria nuclear, on el seu expertisatge va 

ser decisiu per avaluar-ne la problemàtica i el seu dictamen va ser clau 

per a la implementació de solucions. 

 

Finalment, el seu prestigi el va portar a treballar en el projecte TECLA 

dins el V Programa Marc de la UE 2000-2003 i en el projecte 

EUROTRANS dins el VI Programa Marc de la UE 2004-2009 per 

atenuar la problemàtica dels residus radioactius que deixen les 

centrals i que és un dels problemes més greus que presenta 

actualment la indústria nuclear. En aquest programa hi participen tots 

els països europeus, Rússia i els Estats Units.  

 

Entre d’altres, ha treballat en contacte amb el “Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas” 

(CIEMAT) de Madrid, amb “Forschungzentrum Küste” (FZK) –un dels 

més grans instituts de recerca d’Alemanya– i el “Commissariat à 

l'énergie atomique et aux énergies alternatives” (CEA), de França, i 
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amb “Electric Power Research Institute” (EPRI) dels Estats Units. Entre 

els reptes en joc destaquen aconseguir l’eliminació o la reducció de la 

perillositat dels residus i contaminants nuclears. 

 

Dins aquesta problemàtica, fins ara ha prevalgut l’opció 

d’emmagatzemar els residus nuclears en una estructura geològica 

estable fins que esdevinguin inerts al cap de milers d’anys. Com a 

alternativa, sorgeix el projecte de reaprofitar aquests residus amb un 

doble objectiu: com a font de nova energia i com a forma de reduir-ne 

la toxicitat. La UE ha optat per investigar diferents processos que 

permetin, d’una banda, separar els elements més o menys tòxics, més 

o menys actius, i, de l'altra, transmutar-los en altres elements més 

inerts. 

 

Aquest estudi es fa amb reactors que funcionen amb metalls fosos, de 

plom i aliatges del plom. En aquest context, l’estudi de la química de 

l’oxigen amb el plom es troba a la base de la transmutació dels 

elements que integren els residus nuclears. La recerca iniciada pel Dr. 

Victori ha facilitat el desenvolupament d’un sensor que permet 

determinar el comportament de l’oxigen en el plom, amb l’objectiu de 

proporcionar en un futur prou dades als enginyers que estan 

dissenyant un reactor de demostració. Aquest reactor serà fruit dels 

estudis que estan oferint les bases de les noves tecnologies que han 

de servir per a l’eliminació gradual i intel�ligent dels residus nuclears. 

 

La contribució del Dr. Victori se situa, doncs, en el vèrtex més alt de la 

recerca i orienta amb força el futur de l’energia del planeta, visualitzada 

en el futur que els espera als residus nuclears. És més, en la seva 

personalitat s’hi alia el pedagog i la visió genuïna de l’home 

compromès amb el seu temps i amb la ciència del seu temps. 
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Dins aquesta trajectòria professional destaca la publicació de diversos 

llibres i més de 40 articles en revistes científiques nacionals i 

estrangeres. Així mateix, ha col�laborat en diversos projectes de 

recerca com a assessor del “Comitè de Química de les Centrals 

Nuclears Espanyoles” (1986-2005); responsable del projecte 

d’investigació sobre neteja química de “fouling” de tubs de generador 

de vapor de les Centrals Nuclears Espanyoles (1994-1997); i ha 

participat en projectes europeus per al desenvolupament de sistemes 

ADS per a l’eliminació de residus nuclears (1997-2005) i Senior 

assistant en temes de corrosió (2005). 

 

En reconeixement a aquesta activitat, el 1988, va rebre la Medalla 

Narcís Monturiol al mèrit científic de la Generalitat de Catalunya per la 

seva tasca en l'aplicació de les tècniques electroquímiques de corrent 

continu i altern al control del comportament de diferents aliatges 

metàl�lics en medis industrials, i per l'aplicació d'aquestes tècniques a 

la millora en la seguretat de les centrals nuclears a Catalunya i 

Espanya.  

Un altre aspecte encara marca el seu compromís amb la comunitat 

científica, i és el seu compromís amb la cultura del país: la seva 

projecció cultural es pot veure en els llibres que esglaonen la història 

d’IQS i en les seves traduccions dels Clàssics de la Química, fetes en 

col�laboració amb Josep M. Llinàs, com són ara La relació entre les 

propietats dels elements i llur pes atòmic de Dmitri Ivànovitx 

Mendeléiev, publicat per la Societat Catalana de Química de l’Institut 

d’Estudis Catalans el 2005, i també el 2008 La regularitat periòdica 

dels elements químics” del mateix autor. 
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3.–Cinquanta anys d’activitat pastoral amb els joves de IQS  

El Pare Victori va trobar entre els seus alumnes el millor terreny per fer 

créixer el seu desig vocacional de servir els altres. Sens dubte la 

tradició ignasiana és una guia molt útil per encaminar molts dels 

impulsos que interpel�len els joves a l’hora de trobar el camí correcte 

d’actuació davant de situacions i plantejaments confusos o ambigus, 

tant en el camp polític, social, econòmic o tècnic, com en el camp 

ideològic, ètic o religiós.  

 

El P. Victori sempre va aportar als seus estudiants aquell punt de 

referència confiable, de suport incondicional, de portar a la pràctica els 

valors que predicava. Així es pot comprovar en el seu mestratge, que 

inspirava un estil de viure l’espiritualitat i les conviccions religioses 

sense complexos, dins un context marcat els anys seixanta i setanta 

pel Concili Vaticà II, que va generar canvis profunds en l’Església.  

 

Això suposava, sens dubte, una ruptura amb una religiositat 

encarcarada i retrògrada, que reculava, i deixava pas a una 

experiència personal basada en la sinceritat pròpia dels joves.  

 

Aquest fet coincidirà més endavant amb un canvi copernicà dels 

costums de les societats contemporànies, amb una secularització 

galopant en molts dels espais públics.  

 

A IQS la tasca del P. Victori va insistir sempre i va reforçar la vigència 

de valors i principis “al voltant de dos pols, estretament vinculats entre 

si: el servei a la fe i la promoció de la justícia, realitzats amb la màxima 

excel�lència possible (el magis ignasià)”. 

 

Es tracta de treballar per un desenvolupament sostenible de la 

humanitat, amb un esperit de solidaritat i de servei. Davant una 

concepció actual caracteritzada pel materialisme, l’individualisme i el 
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poc respecte al medi ambient, per fer front a injustícies tan flagrants 

com el problema de la fam o la destrucció o el mal ús dels recursos 

naturals. 

 

Per això és tan important que els alumnes d’IQS rebin coneixements 

pràctics d’ètica professional de la seva professió, adequats a 

l’especialitat en què es graduïn.  

 

La seva intensa acció pastoral queda també visualitzada per haver 

casat a més de un centenar d’alumnes IQS, tal com el qui ara us parla. 

Cerimònies celebrades en alguns casos amb llengües variades, a més 

del català o el castellà, com són l’anglès, el francès i fins i tot el rus. 

 

 

4.–Cinquanta anys d’activitat pastoral a diverses parròquies  

     especialment de Sant Cugat del Vallès 

 

El P. Victori ha sabut fer compatibles totes les feines i els compromisos 

amb IQS descrits amb anterioritat, amb una activitat no menys 

abnegada durant els caps de setmana principalment, però no només 

durant els caps de setmana.  

 

M’he de referir, és clar, a la seva labor pastoral a la parròquia de Sant 

Pere d’Octavià, situada al monestir benedictí de Sant Cugat del Vallès, 

on ha exercit de vicari durant dècades. Molts dels seus feligresos l’han 

volgut avui acompanyar en aquest acte. I dins de Sant Cugat mateix, 

en els últims anys, ha estat nomenat rector de la parròquia de la Mare 

de Déu de Montserrat de la Floresta. Allà, al mig del bosc, està vivint la 

versió actualitzada del qui és un far de la seva vida, El sant Rector 

d’Ars, entranyablement prevere, la biografia del qual ell va traduir 

magistralment i va publicar amb el suport entusiasta dels seus 

feligresos.  
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Són ells els testimonis directes d’una vida dedicada a atendre el 

proïsme, molt més enllà del que és humanament exigible. La porta del 

P. Victori és molt sovint l’oficina de la providència, i els problemes i les 

angoixes de molts són els seus problemes i les seves angoixes. I més 

en aquests temps tan complexos i tan complicats per a tothom. 

 

No m’estendré més en aquest capítol en favor de la brevetat i del 

silenci obligat que acompanya totes aquestes accions. Però no podia 

continuar sense deixar-ne constància.  

 

 

5.–Un referent institucional com a president del Patronat de la 

Fundació IQS (1998-2010), vicepresident del Patronat de la 

Universitat Ramon Llull i dins el món universitari i intel�lectual. 

 

Al costat d’aquesta feina incessant, encara li ha correspost al P. Lluís 

Victori assumir el rol de representar el més alt càrrec de la Institució a 

la qual ha dedicat tota la seva vida, com ha estat la presidència del 

Patronat de la Fundació de l’Institut Químic de Sarrià, el màxim òrgan 

de govern de l’Institut, entre els anys 1998 i el 2010. 

 

l al mateix temps va assumir la vicepresidència del Patronat de la 

Universitat Ramon Llull, entre aquests mateixos anys 1998 i 2010, 

participant intensament en el desenvolupament d’aquesta Universitat 

d’orientació cristiana, creada el 1991 i de la qual IQS és un dels 

membres cofundadors. 

 

Durant aquests dotze anys, els reptes que tant l’evolució científica com 

la social ens presenten dia rere dia han marcat un riu poderós 

d’iniciatives. A IQS, la col�laboració i la sintonia entre el món acadèmic 

i la societat civil, entre l’educació en valors i l’esperit emprenedor, entre 
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persona, ciència i empresa, han permès afrontar cada nova conjuntura. 

Una història més que centenària que s’ha construït i es construeix dia 

rere dia amb el coratge, l’exemple i el treball de les generacions que 

ens han precedit. 

 

Espero que les meves paraules hagin servit perquè tots els presents 

aquesta tarda reconeguin de forma àmplia i extensa els molts mèrits 

que acumula al P. Lluís Victori per rebre la Medalla d’Or que avui se li 

atorga. 

 

Moltes gràcies. 

 

 

 

 

 

 


