
(ús del model MASS amb la Universitat de Barcelona, Manifest de Prada, c& com 
model d'onatge amb la Universitat Politecnica de Ca- gua d'expressió cien .impulsat per ell, 
talunya, etc.). Es pot consultar més informació sobre figura destacada. 
1'SMC a Internet: <http://www.gencat.es/servmet~. La seva visió de la cibncia era forsa singular 

nostre panorama. L'entenia com a part de la cu 
Núria Ferrer i, al mateix temps, veia les manifestacions culturals 

d'una perspectiva científica. Ell mateix era un bon 
eta (tot i que no va publicar mai cap poema, ho ha de' 
per al seu fill Enric, jove poeta ben reconegut avui 

E ~ ~ ¡ c C ~ S ~ S S ~ S S ¡ ~ Ó ( ~ ~ ~ O - 2 0 0 0 ) ,  iunbondibuixant,cosaquel'ajudavaenlasevat 

guns records 
Fins als seus darrers dies, Enric Casassas' ha e 

una persona activa, disposada a aprendre i a ensen 
La matinada del 16 de febrer de 2000 ha mort a 
celona el químic Enric Casassa 
que comen~B a afectar-10 l'estiu passat. 

Em costa escriure-li un text, encara que sigui 
d'urgbncia, com a hom 
m'emboliquen i els sentiments 
reu de perdonar si personalitzo 
dels seus amics, tot i que ser-h 
resultar gens difícil. 

Vaig <heretar, l'amistat 
Jordi Porta, que va morir, co 
deu anys. Jo acompanyava s 
Casassas, en el context de le 
Porta presentava i tirava endavant, sempre que el dei- 
xessin. All& trobdvem- prime 
M. Dolors Bruguera, qu 
assumptes del consell cientí 
litat. Porta era molt crític 
món acadkmic, inclbs 1'Inst 
qual Casassas fou president (1982-1987) i on estigu 
capdavant de la Secció de Ciencies durant bastants any zar. Sembla que alguns funcionaris soldats dels reis de 

Per als físics, la figur 
ficació molt més gran que e 

la mesura que fou l'interlocutor i el valedor de le tes, entre els quals hom incloya, en aquell temps, el 
opostes i dels projectes de Jordi Porta i, per tant, d la Lluna). Una de les principals aportacions d'a- 

a Secció de Física de 1 
Enric Casassas havia estat professor u 

ímica analítica i, en aquest sentit, era 
física aplicada al reconeixement de 1 

a principal passió de Casassas era, per descom L'astronomia fou de seguida un <servei 
química, perb la veia d 

entífica, en la qual la físi 
Durant molts anys, C 

de moltes iniciatives dem ogr&fics, sense deixar de ser un símbol del poder 
talunya. J a  .des de l'bpoca del franquisme, assumí la r príncep o de l'Estat, un poder de coneixement. 
ponsabilitat, primer, de la Societat Catalana de Cibnc 
Físiques, Químiques i Matemdtiques (que reprengué 
seves activitats el 1959), després, com he dit, de la Sec 
de Ciencies de 1'Institut d7Estudis Catalans i, finalme i tot després de l'ascens de l'astrofisica (al final 
com a president de 1'Institut d'Estudis Catalans en 
període molt decisiu (1982-1987), a més de presidir 
Consell Científic i Tecno 
talunya i la Universitat 
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noves o la major part de cometes, són detectats per afi- 
cionats, molts dels quals poden disposar d'instruments 
d'observació (comercials) molt més potents que no pas 
els que molts astrbnoms professionals havien tingut en 
el passat. L'astronomia continua atraient l'atenció i l'in- 
teres dels pobles i dels governants. Aixb podria explicar 
la gran quantitat de recursos que acaben anant al món 
de l'astronomia i de l'astrofísica. 

Presenciar un fenomen astronbmic singular ajuda a 
entendre moltes d'aquestes coses. L'estiu de 1999 vam miren davant d'un eclipsi de Sol no esperat. Al 
participar en una excursió turística organitzada per la 
delegació del Collegi d'Enginyeria Industrial del Valles 
per presenciar l'eclipsi total de Sol de 1'11 d'agost. El 
lloc escollit havia estat el llac Balaton, a Hongria, al 
centre de la franja de la totalitat de l'eclipsi. Era el ma- 
teix l l o ~  que havia escollit 1'Agrupació Astronbmica de 
Sabadell, l'associació d'astrbnoms aficionats més impor- 
tant d'Espanya i una de les més destacades a Europa, 
que havia tingut en compte l'accessibilitat, les bones firmament continua plenament vigent. 
condicions climAtiques d'aquest gran llac i l'existencia Tot plegat explica que al voltant del gran llac 
d'una infraestructura turística que hi permetia l'estada. 
Nosaltres érem a la riba oposada del llac d'on eren els 
de l'Agrupació Astronbmica de Sabadell, de manera que 
no hi tinguérem cap contacte, pero volem agrair-los el 
lideratge en l'elecció de l'emplacament que fou assumit 
pels directius del Collegi del Va1les.l 

J a  hem comentat que el nostre grup era turístic, 
pero uns quants acabhrem improvisant una observació 
d'dcionat (encara que molt lluny de la sofisticació i 
disponibilitat de mitjans i de coneixements de molts 
«aficionats»d'avui en dia com, per exemple, els de la 
mencionada agrupació de Sabadell) . La nostra improvi- 
sació (en la qual participaren Marisa Girós, Carles Puig 
Pla, Nieves García i Guillermo Lusa) consistia a acoblar 
uns prismatics convencionals a un trípode i projectar la 
imatge del Sol en una pantalla blanca durant el procés 
d'ocultació. DisposAvem, a més, d'ulleres adequades. 

Assistir a la totalitat d'un eclipsi de Sol és 
periencia singular. Tothom sabia que passaria 
les informacions n'havien donat tota mena de d 

sap que hi ha l'eclipsi grhcies a la imatge project 

gades, única) assignatura de metodes numerics en 
senyaments científics i tkcnics. Els únics coneixem 

baixa sobtadament la temperatura. L'emoció enva 
la gent, se sent una exclamació general esponthia 

rics un equilibri entre el pes que es dóna a la 
ntació tebrica dels metoldes i el que,es dóna a 


