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MEDALLA D’OR DEL P. VITÒRIA 
Paraules d’agraïment 

 
Voldria començar aquestes paraules d’agraïment tot recordant una anècdota de 

D. Miguel de Unamuno en rebre una condecoració de mans del Rei Alfons XIII. Diuen 
que va dir: “Muchas gracias, Majestad, por esta medalla que me concede i que tengo tan 
merecida”. El Rei, tot estranyat li va contestar: “cómo dice estas palabras D. Miguel? I 
ell li replicà: “porque soy sincero, Majestad”. I el Rei insistí: “pero en estos casos todo 
el mundo dice que no se siente digno de la distinción que se le otorga”. I Unamuno 
contestà: “es que ellos también son sinceros, Majestad!” Sens dubte jo sóc d’aquest 
grup, però no us preocupeu perquè no penso parlar de mereixements: d’aquesta tasca ja 
hi ha jurats que se’n cuiden i que en el meu cas han estat molt benèvols. És més, en les 
relacions humanes, el llenguatge que invoca els mèrits i els drets sempre acaba en 
conflictes; prefereixo parlar de deures i de servei, que és el llenguatge de Jesús, i és el 
que ens porta a l’autèntica pau interior i exterior.  
 

Després d’aquesta llarga introducció només us vull dir una cosa: que estic molt 
content de rebre aquesta medalla, pel que ella significa per a mi i perquè m’ha donat 
ocasió de trobar-me amb tots vosaltres que heu vingut aquí, alguns de molt lluny, per 
compartir amb mi aquesta festa; gràcies per la vostra presència. I moltes gràcies a tots 
els qui han promogut i han treballat per aquest acte; sobretot, moltes gràcies al Patronat 
de l’Institut Químic de Sarrià i al seu President, el bon amic P. Enric Puig. 
 

Permeteu-me que us detalli una mica allò que he dit abans: “que estic molt 
content de rebre aquesta medalla pel que ella significa per a mi”.   
 

Significa en primer lloc posar-me al costat de grans professors que ha tingut 
l’Institut al llarg dels més de cent anys d’història i que reberen aquest guardó abans que 
jo. Fent una mica de memòria, la Medalla d’Or del P. Vitoria es va crear l’any 66 amb 
motiu del 50 aniversari del trasllat a Barcelona del Laboratori de l’Ebre. L’acta de 
creació diu: “es la màxima distinció que concedeix l’IQS per premiar les persones o 
institucions que han destacat de manera extraordinària en algun aspecte, que ha estat 
d’especial ajuda per a l’Institut”. Indicaré breument els Professors que han rebut aquest 
guardó i l’any i el motiu de la concessió: 
 

P. Salvador Gil Quinzà, l’any 79 a títol pòstum, per haver posat les bases de 
l’Institut, com a Centre Superior d’ensenyament de l’enginyeria química. Ell va ser 
l’autèntic creador de l’IQS modern. 
 

Dr. Juan José Muñoz Fernández, l’any 79, per haver salvat l’Institut, posant-lo al 
seu nom, assumint molts perills i mals de cap, quan l’any 32 la Companyia de Jesús fou 
dissolta a Espanya. En acabar la guerra, l’any 39,  l’entregà novament a la Companyia i 
fou el Secretari de l’IQS durant un munt d’anys. 
 

P. Manuel Sanz Burata, l’any 85, per la seva tasca de relacionar l’Institut amb la 
indústria química, sent el fundador i primer secretari, l’any 58, del Patronat d’Indústries, 
de vital importància durant tots aquests anys, fins a l’actualitat, per aconseguir el 
realisme pràctic dels nostres estudis i pel bon funcionament de l’IQS. 
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Dr. Pere Ribosa Arnó, l’any 86, per ser el fundador del Departament 
d’Enginyeria Química i gran col·laborador del P. Salvador Gil en l’estructuració del pla 
d’estudis que es posà en marxa a l’Institut l’any 40. 
 

P. Pere Ferrer Pi, l’any 92, per haver acabat de donar el Centre el nivell 
universitari complet, en instituir els estudis de tercer cicle. L’any 65 va aconseguir que 
el Ministeri d’Educació de Madrid reconegués l’IQS com a Centre no Estatal 
d’Ensenyament Tècnic Superior. 
 

Dr. Lluís Condal Bosch, l’any 94, per la seva dilatada tasca docent de més de 
quaranta anys a l’IQS, i sobre tot  per la seva dedicació incondicional ajudant el P. 
Salvador Gil a superar la greu crisi institucional de l’any 50, quan tot just acabava 
d’incorporar-se a l’Institut. 
 

P. Miquel Montagut Buscàs, l’any 99, per la introducció i l’impuls que va donar 
a les tècniques informàtiques en els estudis de l’Institut; per l’estructuració del 
Departament de Química Analítica i per la creació del Departament de Serveis Tècnics 
a la Indústria. 
 

Després d’aquesta enumeració tan brillant de mèrits, només us puc dir que vaig 
tenir el goig de poder assistir a l’acte d’entrega de totes aquestes medalles als seus 
dignes guardonats; ara cap d’ells ja no és entre nosaltres i s’ho miren tot amb una altra 
perspectiva; i a mi aquest fet em recorda aquella dita tan sàvia que quan una persona 
comença a rebre medalles en aquest món, cal que prepari l’examen final, que aviat 
haurà de superar per poder entrar al món de la Veritat en majúscula. 
 

I hi ha un altre motiu, més personal, que em fa feliç en aquests moments. Segons 
l’Acta del Patronat, el motiu pel que se’m concedeix la Medalla d’or del P. Vitoria és 
pels cinquanta anys de docència i pastoral a l’IQS. Faré referència breument als tres 
conceptes: 50 anys, docència i pastoral. 

 
Voldria començar per les dues últimes paraules: docència i pastoral; i les 

comentaré juntes, ja veureu per què. Això em fa remuntar a quan tenia 20 anys, l’any 
55, i vaig decidir entrar a la Companyia de Jesús. En mig de les foscors que envolten un 
pas tan decisiu, hi havia una cosa que tenia clara: em volia ordenar de prevere perquè 
volia ser pastor d’una petita parcel·la de l’Església de Jesús: em semblava sentir amb 
claredat la veu del Senyor, que em deia: “si dius que m’estimes, doncs pastura les 
meves ovelles”. Aquest desig va donar la impressió que es torçava una mica quan l’any 
58 el P. Provincial em va destinar a ensenyar Química a l’IQS; semblava que es 
plantejava el dilema que m’obligava a escollir entre docència i pastoral.  
 

Vaig acceptar la missió que m’encomanava, però li vaig dir que, a més, volia fer 
de pastor d’alguna comunitat concreta; la resposta fou que m’ho deixava provar, però 
amb la seguretat que no duraria massa, pensant en les utopies que els joves sovint 
porten al cap, però que aviat se’n cansen. Doncs bé, en acabar la carrera, el primer 
d’octubre de l’any 61, em vaig incorporar a l’IQS; i l’any 67, un cop ordenat de prevere, 
el P. Provincial, P. Enric Rifà, una persona extraordinària, d’acord amb l’aleshores 
bisbe de Barcelona, D. Marcelo González, que em va ordenar, m’envià com ajudant 
(adscrit en deien, una mica més que sagristà) a la parròquia de sant Pere d’Octavià a 
Sant Cugat del Vallès. I ves per on que d’aquí tres dies farà 51 anys que dono classe a 
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l’Institut i el dia 14 de juliol passat en va fer 45 que estic a la mateixa parròquia; a més 
tinc més categoria: ja fa anys que en sóc vicari: he pujat una mica. Però, la cosa no 
acaba aquí: el 5 de novembre, si Déu vol, farà 6 anys que sóc rector d’una parròquia, 
que mai no podré donar prous gràcies a Déu i al Sr. Bisbe de Terrassa pel regal que em 
van fer: la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat de La Floresta; com diria 
Bernanos, sóc un capellà rural, en el meu cas d’una zona de bosc; però quin bosc tan 
fantàstic i engrescador! 
 
  I crec que és de justícia que afegeixi aquí una cosa: fins fa dos anys ocupava un 
càrrec de responsabilitat a l’IQS i a la Universitat Ramon Llull; per una sèrie de raons, 
tristes de recordar, relacionades amb el càrrec, vaig passar una situació personal molt 
difícil. I va ser principalment la comprensió i les paraules d’ànim dels feligresos de La 
Floresta i de Sant Cugat, juntament amb el suport de la família i dels amics, el que em 
va permetre remuntar el vol i tornar a veure la llum, quan semblava que fosques 
nuvolades m’envoltaven per tot arreu. A tots els que em vareu fer costat en aquell 
moment: moltes gràcies! A molts us veig aquí presents; repeteixo: moltes gràcies! 
 

Com podeu veure, aquell Provincial, el P. Víctor Blajot, una gran persona, que ja 
em coneixia de quan feia el batxillerat al Col·legi de Casp, en el meu cas no va ser 
profeta, quan em va predir que aquesta convivència pacífica entre la docència i la 
pastoral no duraria gaire. Ho considero un primer exemple del que després s’ha anat 
repetint: amb la meva manera de ser mai no he estat una persona fàcil pels meus 
superiors; com diuen molts: sóc un jesuïta singular. 
 

Però mireu: a mesura que van anar passant els anys em vaig donar compte que a 
més de les parròquies territorials hi ha el que en podríem dir parròquies personals i que 
a més de la pastoral que us he indicat fora de l’Institut, tenia uns feligresos per atendre 
dintre de l’Institut, que eren els meus alumnes i els companys de feina. És a dir, que la 
meva inserció en el món universitari m’havia obert les portes a un diàleg profund amb 
un tipus de persones i a un bastir ponts entre la ciència i la teologia que si no m’hagués 
mogut de la parròquia no se m’haurien obert. I aquí ve que el que semblava una 
antinòmia docència – pastoral, es convertia en un conjunt harmoniós i enriquidor per les 
dues bandes. 
 

 Vaig experimentar que l’autèntic mestre no és una persona que es limita a 
transmetre coneixements; el mestre, per poder ensenyar amb autoritat, ha de començar 
per preocupar-se pels joves que se li han confiat. I aquí, en el fons, teniu les beceroles 
de la pastoral: un interès per conèixer, servir i ajudar els altres. Dit en poques paraules: 
en cap moment he experimentat dintre meu la més petita ruptura entre Mn. Victori i el 
Dr. Victori; sóc jo mateix, un de sol; només, segons el paper que em toca representar en 
cada moment, canvio la manera de vestir i el pin i poso una major inflexió en uns temes 
o en uns altres; però els temes no són enemics entre ells. No em cal canviar d’actitud 
d’esperit quan passo d’explicar l’àcid sulfúric a quan passo a explicar l’Evangeli. 
Sempre que la ciència es presenta com enemiga de la religió vol dir que alguna cosa està 
equivocada: o bé el científic s’ha posat en un terreny que no li tocava o bé ha fet el 
mateix l’home d’Església. I la raó és ben senzilla: uns i altres busquem la veritat en 
minúscula (no la posseïm mai) i totes les veritats en minúscula es troben en l’única 
Veritat en majúscula, que és Déu. 
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Permeteu-me un exemple del que estic dient, que a mi em sembla paradigmàtic: 
un dia va venir al meu despatx un xicot molt espavilat (un parèntesi: que, per cert, 
jugava molt bé al futbol i això, segons deien, ajudava a aprovar la meva assignatura); bé 
tanco el parèntesi i torno al Miquel, que així es deia aquell alumne; entra i sense més 
preàmbuls m’etziba: “Mira, em fas enveja perquè et veig feliç i estic segur que ho ets 
perquè ets creient; jo, en canvi, no sóc feliç; jo no en tinc de fe; m’agradaria de tenir-ne; 
a veure si m’ajudes!” És el símbol més clar que he pogut experimentar de la profunda 
unitat que constitueixen en mi el Mossèn i el Doctor. 

 
Per acabar el comentari, en aquesta síntesi personal entre docència i pastoral em 

sembla veure-hi un reflex molt pàl·lid del que diu l’Ideari de l’IQS: “donar als nostres 
alumnes una seriosa formació professional, però en el marc d’una filosofia de la vida i 
d’una ètica fonamentades en la Bona Nova de Jesús de Natzaret”. I en aquest mateix 
sentit us vull dir que m’agrada molt, i em sembla un signe del que estic dient, el que els 
organitzadors hagin decidit que aquest acte comenci amb la concessió de la medalla a 
un antic professor i acabi amb la benedicció de la imatge d’un antic alumne del Centre, 
un molt bon químic, que, arribat el moment, va saber donar raó de la seva esperança. La 
imatge d’en Francesc Castelló, del nostre beat i esperem aviat el nostre sant, a l’entrada 
d’aquest magnífic nou edifici de l’IQS, posa de relleu l’íntima relació entre 
ensenyament i estil de vida, que volem que sigui un element distintiu de la manera de 
fer de l’Institut, que personalment he intentat de practicar en els 50 anys d’estada aquí i 
que he tingut el goig de veure-ho realitat en la vida del Centre. 
 

Passo, doncs, ara a dedicar unes paraules a comentar el fet que, com acabo de 
dir, tot això ha passat en el període de 50 anys. Evidentment l’activitat docent ha 
demanat sempre la mateixa actitud  de proximitat a l’alumne que he comentat fa uns 
moments; però no hi ha dubte que durant aquest temps han canviat radicalment la 
manera d’ensenyar i les eines per millorar la docència. Només em vull fixar en un 
detall. Crec poder afirmar que l’IQS en aquests 50 anys sempre ha estat pioner en 
introduir les noves tècniques de càlcul que anaven sortint; i crec que és un deure de 
justícia el citar els grans impulsors d’aquesta política, que foren el P. Montagut, el Dr. 
Condal i el Dr. Bek. Quan vaig començar, gairebé a tot arreu, per fer els càlculs, es feien 
servir únicament les taules de logaritmes; doncs bé aquí tothom manejava amb destresa 
el regle de càlcul. Recordo haver posat alguns exàmens en que demanava resoldre una 
equació bastant complicada amb un sol moviment del regle; els alumnes feien 
meravelles.  
 

Als pocs anys de la meva incorporació, l’any 68, el Centre donà un pas de 
gegant i adquirí un ordinador IBM 1130; el regle de càlcul perdé protagonisme i tots 
començàrem a aprendre a programar en FORTRAN i ens passàvem hores perforant 
fitxes. Després van venir els disquets i a passos accelerats cada nova tecnologia tornava 
antiquada la que ahir era l’últim crit. Ara tot això és història: els alumnes van a classe 
amb el seu portàtil i amb ell prenen els apunts i consulten la bibliografia a través 
d’internet. A la meva edat he arribat just a ser un petit usuari afeccionat dels ordinadors; 
estic content que ja estic esgotant el temps de professor emèrit, perquè penso que si 
estigués en plena activitat, m’hauria estat molt difícil de seguir el ritme frenètic de 
progrés en aquest camp, que els joves aprenen i segueixen gairebé abans d’aprendre a 
llegir i escriure. 
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Aquí he parlat de l’evolució  de la informàtica a l’IQS durant aquests 50 anys; 
però voldria fer esment també d’altres camps de la docència i la recerca en que l’Institut 
ha estat capdavanter: l’aprofundiment en els temes d’Enginyeria química, començant 
per la construcció de la nau de plantes pilot, l’any 61, i que ha culminat fa pocs anys en 
la implantació de la carrera d’enginyeria industrial; la incorporació de tècniques 
analítiques avançades que començà amb l’impuls de l’any 62 i que ha anat seguint fins 
als nostres dies; l’entrada en el camp de la bioenginyeria, que sembla un dels signes del 
nostre temps; l’estudi de nous materials, en col·laboració amb centres estrangers 
altament qualificats; la col·laboració en els programes de lluita contra el càncer; i un 
llarg etcètera, que no allargo més per raó de la brevetat. 
 

Ara bé: des del punt de vista docent, tant o més importants que els canvis que 
acabo de comentar,  han estat els canvis de tot tipus, ocorreguts durant aquest llarg espai 
de temps a la nostra societat. Hi ha hagut canvis fonamentals de tipus polític, econòmic 
i social; i aquests canvis repercuteixen en la vida de la universitat perquè els joves en 
són uns ressonadors de primer ordre; i aquesta repercussió normalment es concreta en 
conflictes gairebé sempre inesperats, com inesperats són els joves en les seves 
decisions. De tot aquest temps recordo com especialment difícils els any 70: coincidia 
l’arribada dels canvis socials profunds que venien del maig del 68 a París, amb els 
problemes al nostre país, derivats del final del franquisme i començament de la 
democràcia. 
 

Fruit de la meva preocupació pels alumnes, que abans he comentat, tenia 
tendència a escoltar-los i donar-los sovint la raó en moltes de les peticions que 
plantejaven; és clar, això em portava algunes vegades a adoptar postures divergents 
respecte a la direcció del Centre i d’alguns companys de claustre. Però també he de dir 
que el Director i alguns col·legues, en enfrontaments amb els alumnes una mica 
enverinats, aprofitaren la meva posició conciliadora per fer-me servir de mitjancer, a 
veure si aconseguia posar una mica de pau; i us asseguro que a vegades em crearen 
situacions molt difícils de pacificar, tant per una banda com per l’altra. 
  

Quan havies de dialogar amb aquell jovent que intentava de dur a la pràctica el 
crit de Daniel Cohn Bendit “volem l’impossible”, calia posar-hi molta paciència, perquè 
ells es movien amb el cor i no amb el cap i, com diu Pascal, “el cor té raons que la raó 
no pot comprendre”. Quan em trobo amb alguns d’aquells que es feien dir camarades i 
que feien arengues incendiàries als seus companys a l’antic saló d’actes i els veig ara 
respectables pares de família i em presenten els seus fills, passem bones estones 
comentant aquells temps. Gairebé tots em confessen: “tenies raó quan ens deies que 
amb aquelles postures radicals no anàvem enlloc; però nosaltres necessitàvem 
experimentar-ho”. I alguns afegeixen: “moltes gràcies per la serenitat que intentaves 
inculcar-nos; ens ha servit molt per a l’educació dels nostres fills”. Aquestes paraules 
m’omplen de satisfacció. Em fa recordar aquella expressió amb que em qualificaven els 
estudiants i que a mi ja aleshores no em desagradava gens: Victori, l’humà.  
 

No puc deixar de recordar un alumne que em serveix molt per refer la memòria 
històrica d’aquells anys: li direm P (així començava el seu nom). Tenia molt bona 
relació amb ell, però venia poc a classe i coincidia que, quan venia, sempre hi havia 
algun aldarull; el P. Rafel Queralt, excel·lent company, i encara molt més excel·lent 
observador, em deia: “avui hi haurà soroll; he vist que arribava en P!”. I no fallava mai. 
Una any que havia estat relativament tranquil, en P va organitzar una moguda 
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sensacional el mes de maig. El vaig cridar i li vaig dir: “per què has armat aquesta 
gresca? Jo crec que no n’hi havia per tant!” I, tot seriós em va respondre: “A tu t’ho puc 
dir perquè m’entendràs; tens raó: no n’hi havia per tant; però jo tinc una beca del partit 
X, (evidentment extremista radical), per organitzar aldarulls en aquest Centre; com que 
ja s’estava acabant el curs i hi havia hagut molta tranquil·litat, m’han avisat del comitè 
del partit que, si no hi havia soroll, perdria la beca; per això ho he fet i pensa que m’ha 
costat molt de moure els companys, perquè estem a tocar dels exàmens; oi que em 
comprens?; m’hi jugava el panís!” Me’n vaig fer càrrec; i que consti que lamento no 
haver sabut res més d’en P; m’agradaria de poder seure una estona amb ell i parlar de 
tot plegat amb un ànim més distès que aleshores.  
 

Resumint, crec que en conjunt la relació amb els alumnes ha estat correcta i 
àdhuc cordial en bastants casos; però he de reconèixer que algunes vegades l’ús 
excessiu de la ironia a les classes i el meu caràcter bastant intransigent han fet que un 
bon nombre d’alumnes no em recordin amb massa simpatia; em sap molt de greu i 
aprofito aquesta ocasió per demanar-los perdó; no era la meva intenció de fer-los mal.  
 

Bé, estem arribant al final: ja he comentat els 50 anys, la docència i la pastoral. 
Ara toca de fer-ne la síntesi. Amb tot això que acabo de dir podria semblar que amb 
aquest llarg recorregut he arribat a assolir l’ideal de la unió hipostàtica pastor – 
professor; res de tot això: he intentat caminar per aquests verals durant 50 anys, però 
l’ideal segueix quedant lluny, a l’horitzó. Com es preguntava  a cada trobada de Nadal 
el que fins fa un mes era el Director general de l’IQS, el Dr. Enric Julià, també jo em 
pregunto avui: “I aleshores de què m’ha servit perseguir l’ideal, si en segueixo gairebé 
tan lluny com quan vaig començar a caminar?” Doncs m’ha servit perquè hagi caminat 
sense defallir durant tot aquest temps, acostant-m’hi una mica, però intentant inútilment 
d’assolir-lo. Interpreto aquesta medalla no com un premi al que he aconseguit, sinó com 
un reconeixement de que amb l’ajuda de Déu i dels meus companys no m’he cansat de  
caminar. No sé si això ha estat “una especial ajuda per a l’Institut”, una de les 
condicions que, com hem vist, posen els estatuts per a la concessió d’aquesta medalla; 
el que sí us puc assegurar és que per a mi ha esta un repte apassionant que ha valgut la 
pena de viure’l. Moltes gràcies 

 
 

Barcelona, 27 de setembre del 2012 


