
BIOGRAFIA

Biografia d'un geoleg catala,
desconegut a la seva terra:

Joan Maria Ribera i Faig
(1919-1989)
Oriol Riba i Arderiu*

Resum

Joan Maria Ribera i Faig (1919-1989). Biografia
d'un geoleg catala desconegut en el seu pals.
S'adjunta una breu ressenya d'aquest geoleg ca-
tala, desaparegut recentment.

Abstract

Joan Maria Ribera i Faig (1919-1989). Biography of
a Catalan geologist unknown in his country.
A brief notice is given of this Catalan geologist, re-
cently gone.

El vint-i-cinc de juny de 1989 moria a
Massachusetts un ii lustre geoleg catala el
qual, tot i que el seu nom to una entrada a
1'Enciclopedia Catalana, era poc conegut en
el nostre mon cientific. Era barceloni i li toca

de viure de pie i de ben jove la tragedia de la
Guerra Civil espanyola. I despres, una serie
d'esdeveniments cientifics i espirituals feren

de la seva vida un cas realment exceptional.
Amb els apunts biografics segiients veurem
per quina rao.l

Joan Maria Ribera i Faig va neixer a
Barcelona el 23 de desembre de 1919. Era el
primogenit del matrimoni format per en
Joan Ribera i Vilaro (de Manresa) i na Maria
del Pilar Faig i Marti (de Figueres). Tots dos,

* Departanient de Geomorfologia. Facultat de Geologia.

Universitat de Barcelona . C. Sole i Sabaris , num. 13. 08028.

Barcelona.

pero, foren traslladats a Barcelona de molt

menuts. El pare era professor numerari de

matematiques a 1'escola Normal del

Magisteri (Escola Normal) de Tarragona (ell

anava i venia a Barcelona), la mare mestra

d'escola. Com es pot veure, era un matrirno-

ni abocat a 1'ensenyament de minyons. La fa-

mllia era de cinc fills, tot nois (Joan, Jordi,

Josep Maria, Jesus i Enric; el primer i el dar-

rer, ja son traspassats). La famfiia Ribera i

1. Eni plau d'agrair a Josep Maria Ribera i Faig haver-nie fornit

moltes dades i documents biografics del seu gernta Joan; i tanibe

al Dr. Lluis Via, el qual m'ha pertn0s de fer una consulta a l'arxiu

historic i biografic de geblegs que serva el Museu de Geologia del

Senunari. Tambe regracio la Dra. Carmina Virgili per tin carantull

de details que ella coneix molt be, i per tot I'interes que ha posat

en la redaccio d'aquest escrit, sempre perfectible. Montserrat

Rubio i Lois, vidua de Fontbote, tambe ha recordat coses de la

vida d'en Ribera.
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Faig vivia a la Rambla de Catalunya 113, 4r.

2a. Cal dir que en Joan es deia Joan Baptista

Maria Josep , pero signava sempre amb el

nom que encapcala aquest escrit.

La formacio

Joan M. Ribera va fer els seus primers es-

tudis a 1'Escola Municipal Montessori, del

carrer d'Aribau. Era en aquells anys 1'escola

mes avantguardista que hi havia a la nostra

ciutat. Ho era per la metodologia de 1'ense-

nyament i tambe pel caire francament cata-

lanista que li dominava; cosa que esdevingue

molt palesa durant la primera Dictadura

(1923-1930).

Els estudis de batxillerat els va cursar a

1'Institut Escola del Parc, un dels tres que la

primera Generalitat de Catalunya va muntar,

en pla experimental, a la nostra ciutat. El del

Parc era dirigit pel Dr. Estalella, una de les

persones de mes prestigi en el camp de 1'en-

senyament en aquella epoca republicana. En
Joan va rebre les primeres llicons de

Geografia fisica i humana del qui fou mes

tard el seu mestre universitari, Lluis Sole i

Sabaris. En aquest Institut-escola, en Joan hi

feu tot el batxillerat i el va acabar 1'any 1937,

en plena Guerra Civil; anava al grup del

«Montseny» i mes tard ascendi per merits al

Cadi», mes avancat.

La primera ensopegada que va patir en

Joan en els estudis sobrevingue en haver es-

tat ocupada Barcelona (26/1/1939). Les or-

dres eren taxatives: els tres anys escolars

cursats durant aquella contesa no eren reco-

neguts pel nou regim que s'instaurava en el

nostre pals ocupat. Ni que els joves estigues-

sin pestiferats! Per aquesta rao, com recorda

Lluis Sole, 1'antic professor d'en Joan va ha-

ver de formar part d'un tribunal de revalida-

cio en el nou «Institut Verdaguer>> (institut

que fou constituIt de nou en els locals de

1'antic Institut-Escola, desmantellat pel nou

regim) i aixi aquells estudiants pogueren su-

perar la prova, amb molta d'indulgencia per

part de la comissio nomenada per a resoldre

aquella norma discriminatoria i vexatoria.

En Joan Maria, a mes a mes, va fer en aca-

bar el batxillerat i durant la Guerra Civil els

estudis de magisteri (1937-1938) a 1'Escola

Normal de la Generalitat (segons el Pla

Professional de 1931, una novissima i actua-

litzada concepcio de la carrera de magisteri),

que tenia el local situat a la Universitat

Industrial, del carrer d'Urgell. En aquell any

1938, en Joan Maria fou mobilitzat, i per cau-

sa de la incorporacio forcosa a 1'exercit no

va poder acabar aquells estudis. El nou re-

gim, pero, tampoc no volgue reconeixer

aquella carrera ni la possibilitat de tenir en

propietat una placa de mestre sense haver de

fer oposicions. Ell, per aquestes raons, va re-

nunciar per sempre a la carrera de mestre de

primer ensenyament.

146



En un altre ordre de coses, la dissort sor-

prengue en Joan Maria ben abans de 1'acaba-

ment de la Guerra Civil. Residint a la zona re-

publicana va esser cridat a files 1'any 1938 i li

va tocar anar al front. Encara no havia com-

plert els dinou anys. Pertanyia a la lleva ano-

menada del ebibero», formada per minyons

inexperts i en ple desenvolupament fisic.

Participa a la batalla de 1'Ebre, la darrera

ofensiva republicana contra un enemic atrin-

xerat a 1'altra banda del riu; va esser, com es

ben sabut, una batalla de desgast, molt mor-

tifera, i que va fmir amb una serie d'encer-

claments de les tropes republicanes i la cap-

tura de nombrosos presoners. La primera

prova bel.lica lava tenir a la serra de Cavalls,

torna enrere passant Miravet, Mora,

Ginestar, Asc6, Flix fins a Falset. Amb tren,

tot passant per Barcelona torna al front, per

la Guardia Lada, 1'Ametlla de Segarra i d'alli

cap al cul de sac del front a Almatret i

Malals. Prop d'alli fou fet presoner pels ita-

lians a la carretera de Llardecans

(23/12/1938). La captivitat fou un altre episo-

di d'aquella etapa atzarosa de la seva vida.

Dura forca mesos, i va anar a petar a diver-

sos camps de concentracio, un dels quals era

a Illescas (Toledo). Com a mesura de

clemencia les autoritats militars no li varen

donar el passaport per tornar a casa sing una

«opcio» per a incorporar-se, vulguis no vul-

guis, a 1'exercit victories com a soldat ponto-

ner: era una mena de treballs forcats. Per fi,

va poder tornar a casa 1'any segiient, el 1939.

Avinentesa que va aprofitar per comencar

els estudis universitaris.

La manca de generositat per part del mi-

nisteri de guerra va tornar a fer-se sentir en

aquella lleva desgraciada. De nou en Joan

fou cridat a files, als vint-i-un anys (1940),

per tal de fer el servei militar ede pau». No li

varen reconeixer com a oservei military ni

1'esforc de guerra realitzat com a soldat de la

Republica ni com a pontoner dels «nacio-

nalso. S'aferra, com tants d'altres estudiants,

a les milicies universitaries (eren els soldats

de quota d'aquella epoca), la cual cosa li va

permetre de no interrompre els estudis. Va

fer les practiques de la primera promocio a

Seva i a Santa Fe del Montseny i mes tard va

obtenir la destinacio a Osca com a alferes de

complement.

De 1'any 1939 al 1943, Joan Ribera feu,

amb totes les dificultats d'aquell moment i

per les causes esmentades, una carrera uni-

versitaria, en aquella epoca en que el pla

d'estudis tenia nomes quatre cursos. La va

cursar amb matricules gratuItes, al•legant la

migradesa de recursos familiars. N'hem re-

llegit les instancies, un pare que percebia

anualment un sou de 7.000 pessetes i una

mare que no depassava les 5.000, insufi-

cients (ja aleshores!) per a mantenir una fa-

milia de set persones. Val a dir, a mes a mes,

que el seu pare fou odepurato pels republi-

cans i jubilat abans de complir 1'edat regla-

mentaria.2 El 1939, malgrat aquesta cir-

cumstancia adversa, el pare d'en Joan torna

a ser jubilat per raons de salut, ara pel nou

govern.

El pla de la Llicenciatura en Ciencies

Naturals tenia dinou assignatures.

D'aquestes, molt poques eren de geologia

propiament dita, nomes tint. En aquella uni-

versitat nomes hi havia dos catedratics de

geologia: el doctor Francisco Pardillo, de

Cristal•lografia i Minerologia, i el doctor

Maximino San Miguel de la Camara, de

Geografia Fisica (o millor de Petrografia).

Be doncs, d'aquestes dinou assignatures que

en Joan va aprovar molt brillantment, n'ob-

tingue 16 « Excel.lentso (sobresalientes en la

2. El llenguatge emprat en documents officials d'aquell Ano de

to Victoria, revela ben be Festat d'esperit de la gent : en J.M.R.F.

deia en una instancia que: ' su padrefue perseguido per los ro-

jos y separado de su cargo con to sanci6n de 'jubilado forzo-

so... ". i repeteix que lo fue por el cinico y criminal Gobierao

rojo... habiendo sido reintegrado a su cargo por el benemerito

Gobierno National'. Frases fetes d'aquell monment.
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nomenclatura oficial) i d'aquestes, 12 foren,

a mes a mes, qualificades amb una ben me-
rescuda «Matricula d'Honor», la qualificacio
maxima que hom podia assolir. Nomes d'una
assignatura n'obtingue un modest.
Aprovat». En resum, el nostre biografiat feu

una carrera extraordinariament brillant que
avui molt pots estudiants reeixirien a supe-
rar. Com a colofo d'aquesta carrera excep-
tional hom li va atorgar, en fer 1'examen de
revalida (23 de juny de 1943), el « Premi
Extraordinari de Llicenciatura» (2 de setem-

bre de 1943).

L'adversitat, pero, va tornar a caure da-
munt dell en finir la carrera. Amb el fran-
quisme dominant a casa nostra s'esdevingue
la victoria aliada a la II Guerra Mundial. El
pals va romandre acorralat amb la penetra-
cio consegiient a Espanya dels partisans re-
publicans (vulgarment <<maquis>>). Aixo va
provocar de seguida un aillament i un tanca-
ment de fronteres mitjancant la impermeabi-

litzacio d'una ampla «zona fronterera>> extra-
ordinariament controlada i la crida de les re-
serves militars. La mobilitzacio, per tercera
vegada, torna a afectar en Joan, als 25 anys
d'edat. Va esser destinat a Figueres. De totes
aquestes incidencies malastrugues que va
patir el jovent d'aquella lleva anomenada del
<biberon» en Joan no se'n va poder escapo-
lir.

Mentrestant, a ell se li va presentar la gran
oportunitat de la seva vida. El seu antic pro-
fessor de l'Institut-Escola, el doctor Lluis
Sole i Sabaris, obtenia la catedra de geologia
barcelonina que San Miguel de la Camara
abandonava en traslladar-se a Madrid. Aixo
s'esdevingue el 7 d'abril de 1943. Tothom
sap, per les biografies publicades, que Sole
vingue de Granada amb una gran empenta
dirigida a fer que la geologia a casa nostra es
renovelles i que es rebus el buit cientific dei-
xat pels llargs anys de desidia i de peresa
mental dels vells catedratics.

I, de primer, Sole va comencar a endegar

el seu laboratori formant, al seu recer, un

bon equip de professors, tots ells geolegs de
gran prestigi. Hi acolll els dos alumnes mes
preparats i mes brillants d'aquell moment.
Em refereixo a en Joan M. Ribera i a en
Josep Maria Fontbote. Tots dos eren com-
panys de carrera, finida aquell mateix any. El
primer, com ha estat dit, era yell deixeble de
Sole a 1'Institut-Escola del Parc, i superava
amb un any i mig l'edat d'en Fontbote. Tots
dos foren nomenats professors Ayudantes

de clases prdcticas de Geologia General,
carrec universitari que, en aquella epoca, no
comportava cap mena de remuneracio. Val a
dir, pert, que tots dos reberen una beta, tris-
ta i escarransida (250 pts. al mes), del
Consejo de Investigaciones Cientificas. El
doctor Sole completava el seu equip amb la
collaboracio de 1'adjunt, el nou doctor Noel
Llopis i Llado, el qual havia llegit amb tots els
honors la tesi doctoral sobre la tectomorfo-
logia dels «Catalanids> (agost de 1943).

Confessa el qui escriu aquestes lines que
es va matricular a Ciencies Naturals atret pel
renom de 1'equip de geologia capitanejat pel
doctor Sole i Sabaris. Nosaltres, els estu-
diants de segon curs, varem tenir en Joan

Ribera com a professor de practiques de 1'as-
signatura de « Geografia Fisica» (1945-1946).
Feiem un grup molt reduit que tot just co-
mencava una carrera molt atractiva; en Joan,
per contra, era als nostres ulls un element ja
consagrat. Pero, el dialeg que s'establia entre
ell i nosaltres era afable i sinter i sense cap
aire de superioritat, abocat a solucionar els
entrebancs que sorgien en fer un tall geolo-

gic o un bloc diagrama,3 basats sempre en la
cartografia del canonge Almera. De veritat

puc afirmar que ell es feia estimar per la seva

honradesa i la simplicitat dels arguments

que ens oferia durant aquell col•loqui que

3. D'aquestes converses sorgi la publicacio feta amb en Joan

M. Ribera sobre els blocs diagrames.
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s'establia despres de la classe del Dr. Sole,

tres tardes la setmana, una conversa que es

feia en catala en uns anys en que la nostra

llengua era perseguida, molt particularment

a la universitat!4 Voldria afegir que els alum-

nes del nostre curs tambe vam esser oto-

cats>> per la Guerra Civil, gairebe tots erem

mes grans d'allo que pertocava: en Ramon

Margalef era de la mateixa lleva que en

Ribera i tambe va sofrir la guerra amb tots

els horrors; en Juan de la Cruz Benitez havia

estat oficial de l'exercit republics i tambe va

caure presoner a Belchite, circumstsncia

que a la poca estona el va dur, per raons de

veri,janca, davant un escamot d'afusellament.

La intervencio miraculosa d'un official italic

ii va salvar la vida. El qui escriu aquestes lf-

nies duia un retard de mes de dos anys per-

duts a 1'exili.

El doctor Sole va proposar a en Joan M.

Ribera un tema de recerca per tal que es con-

vertis en una tesi de doctorat. Era un tema

no gens senzill, el desenvolupament del qual

exigia uns coneixements que en aquells anys

quaranta eren d'avantguarda: 1'estudi del

4. Vull recordar que el Dr. Sole va retire durant aquells anys

tin bon nombre de denuncies per catalanista i separatista.

Recordo amb tristesa que a molts altres laboratoris el catala hi

era prohibit o ignorat (Pardillo, Alcobe, Garcia del Cid, etc.).

Durant anys romangueren enganxats, intocables, ales colum-

nes del vestbul de la vella universitat, uns retols que deien:

niPor una Espana Grande y Libre, habla el idiorna del

Imperio!-. Ningu nova gosar de tocar-los mai!

Tambe s'hi estilava el llenguatge "de los puns y las pisto-

las». En una cart.a de J.M. Ribera Faig (:31/Oct/1942) adrerada al

Dr. Sole, a Granada, deia ....El pare (Fun alumne, d'un soldat al

front de I'Est, es va Ilevaz de mal humor perque li havien suspes

el nen que, naturalnient, no sabia ni mitja paraula del que solen

preguntar a Examen d'Estat, va anar-se'n tot decidit a la

liniveisitat, va abordar el doctor Pardillo protestant pel desa-

quisado i, en despedir-se'n, lea dretes encaixades, amb I'esquer-

ra va posar- li una cara com un tomaquet; amb la particularitat

que els policies que des que a la universitat hi van "calaveras"

juer;quistas" i altres individus aixi, aquell dia, "per casualitat",

van arribar antb molt de <,retard', i, es clar, no van poder impe-

dir l'afront». Cal recordar que el doctor F. Pardillo era fisica-

nient an home baixet i molt nyicris; esporuguit pel non regim,

mai no ens va dir ni tin mot en catala, tot i que el barrut el parla-

va ('infantesa.

Quaternari i del Plioce de la part costanera

de Catalunya. El tema, en concret, no the

vist escrit, pero n'estic segur que era aquest.

I aixi ell va comencar la tasca estudiant la ge-

omorfologia recent, 1'estratigrafia, la neo-

tectbnica, els paleosols, etc. d'aquest impor-

tant sector de la geologia catalana.

Recordo molt be el dia que jo vaig esser

rebut at «Laboratori de Geologiao, nom que

rebia entre els estudiants el petit local de la

cstedra de Sole i Sabaris, situat a la tercera

planta de 1'edifici vell. El dia 24 de gener de

19455 vaig assistir a una reunio convocada

personalment (Jo encara era a primer any,

rosegant aquelles tint feixugues assignatu-

res selectives); escoltava amb vertadera de-

vocio i alhora amb un desconeixement total

de les coses que en Joan M. Ribera ens va ex-

plicar sobre el tema d',,El Quaternari del

Maresme». Hi foren exposats els primers re-

sultats d'allo que havia d'esser la seva tesi i

que aparegueren a la comunicacio de la

Miscel.ldnia Almera (1945). En acabar aque-

lla conferencia tan concreta i documentada,

tan magistral, hauria dit, hi va haver un llarg

disleg en el qual no vaig participar per les

causes que acabo d'esmentar, pero en vaig

sortir molt impressionat amb ganes d'omplir

rspidament aquell clot de mancances geolo-

giques. Fou tambe la diada en que vaig fer

coneixenca amb en Josep Maria Fontbote.

Rellegint ara aquella exposicio puc ben asse-

gurar que el treball de Ribera, at cap de 48

anys, to moltes observations i interpreta-

cions que no han perdut gaire o gens la seva

actualitat. Es un tema que ha estat encara

poc tocat fins ara.

Durant aquells anys de la vida universita-

na barcelonina, en Joan Ribera dedics la se-

va activitat a tres aspectes: at docent com a

professor de prsctiques universitaries, a les

recerques de la seva tesi i a fer-se un petit so-

5. Segons L. Sole i Sabaris (1954).
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bresou. Em sembla que la recerca de camp
de la seva tesi ja la tenia practicament en-
llestida quan se'n va anar a America. Ho ma-
nifesten les publications que va realitzar
1'any 1945 (Miscel.ldnia Almera) i al
Congres Geologic de Londres el 1950, quan
ja era a Boston. Pel que fa a la tercera activi-
tat, diguem-ho clar, la de guanyar-se la vida,
en Joan va treballar de ferm fent de profes-
sor en diverses escoles (o «academies»), Co-
sa que recordo que era molt mal remunera-
da, i tot col-laborant en altres activitats, com
el diccionari de geologia de Pedro de Novo
(Editorial Labor), o el full del Mapa Geologic
de Sant Feliu de Guixols. Va excel•lir, pero,
en la publicacio d'un nombre important de
ressenyes bibliografiques (prop d'una cin-
quantena) que anotem mes avall. Aquesta
tasca, recomanada per Sole i Sabaris, tenia
com a finalitat original la formacio del doc-
torand en vista al tema de tesi. Per aquesta
rao els nlimeros d'aquells anys de revistes
com Estudios Geologicos, Pirineos, Estu-
dios Geograficos, etc., van plens de notes fe-
tes per Fontbote, Gaibar, i el mateix Joan
Ribera. El nombre total de pagines publica-
des en lletra menuda, si en fessim la suma,
seria molt gran. En Joan Maria tenia una plo-
ma de natura xerraire.

America

Tot just acabada la Segona Guerra
Mundial, el col•laborador de Sole va guanyar
laity 1946 una beta d'ampliacio d'estudis de
geologia a Grenoble, cosa que no pogue
acomplir per causa del tancament de fronte-
res. Calgue esperar un altre any fins que la
Junta de Relations Culturals, despres d'un
concurs a Madrid, li va atorgar una beta,
aquesta vegada als Estats Units, a la
Universitat de Harvard (Cambridge, Boston)
sota el patrocini del professor Kirk Bryan. Es
veu que a Madrid tingue alguns obstacles, ja

que en els exercicis fets declarava que hi vo-
lia anar per estudiar la costa oriental
d'America, tema massa extens i que potser
implicaria fer massa de eturismea. Malgrat
tot va partir cap a Boston i va arribar a Nova
York el 7 de desembre de 1947. Es una data a
retenir. El professor Bryan ja li tenia una
cambra reservada al Boston Students Center
(90, Putnam Av.).

Se n'ana sense haver llegit la seva tesi
doctoral. Segurament fou un disbarat que
afecta tota la resta de la seva vida. En una
carta a Sole (24/7/1947) deia: « ... no es possi-
ble restar aqui mes temps fins a enllestir els
treballs preliminars o la definitiva redaccio
de la tesi...»; equant als treballs de la tesi mi-
rare d'endur-me'n fets els mes importants,
com son, per exemple, els bibliografcs i dei-
xar per ally 1'elaboraci6 de les dades de
camp, amb els mapes que bonament pugui
endur-me'na.

El taranna d'en Joan Ribera es veu reflec-
tit en les relations epistolars mantingudes
amb el seu mestre i amb el doctor Llopis. S'hi
revela un inquestionable esperit d'admiracio
envers ells, i alhora un complex latent de
submissio i d'inferioritat o de timidesa, real-
ment sorprenent. Son unes idees que sovin-
tegen en els seus escrits d'una manera since-
ra i espontania.6 Molt probablement aquesta

6. En una carta de nou quartilles, d'en Joan adrecada a en

Llopis (13/4/1945) com a resposta d'una altra en que aquest dar-

rer sembla que sermonejava en Joan, parla de la seva timidesa i

ternenca de la vida. Declara que vol seguir la petja d'en Sole i

d'en IJopis; i que ho fa, pero , anib on gran complex d ' inferiori-

tat, se sent insegur , i din del Dr. Sole: (,les seves advertencies no

les he discutides mai en el men interior ; les he acceptat totes, in-

tegranient, i no per disciplina , que no en tine , sing per convenci-

ment . Mai no ha pogut forsar en nu el rues petit ressentiment.

Aixo em ve de Iluny. Si a l'Institut-Escola era jo frequentissim

objecte de sermons i -reconversion- per part del difunt Dr.

Estalella i de la Srta. Ferrer i jo havia sernpre compres que ells

tenien mmntanyes de ran i que no arribaria niai a capir l ' ideal de

IT E. i el que ells volien fer de mi...... Continua dient: (,el let es

que, despres de la guerra, he estat imburt de la meva poca va-

lua,,, i continua: (,Tine poca cura de les observations de canip.

Tint poca paciencia i poca substancia gris per madurar... i per
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manera d'esser va influir la resta de la seva

vida. Vull afegir que en Joan, ja en aquell

temps, era un home molt piados, duia sem-

pre a la solapa la insignia «VOT» de 1'ordre

terciari francisca.

De bell antuvi, ja a America, el nostre bio-

graflat va dur una vida de gran activitat, com

sempre havia fet, abocada a la geologia i a la

ciencia en general. Assisti a diversos con-

gressos i reunions, a la Societat Geologica

d'America, al XVIIIe Congres Geologic de

Londres, havia d'haver fet una campanya de

cartografia geologica a New Mexico, per in-

dicacio de Kirk Bryan (fou desobedient,

pero, i no hi ana); i continua trametent a Sole

per a les revistes espanyoles nombroses res-

senyes bibliografiques. I, a mes, estic segur

que ana enllestint els capitols de la seva tesi.

Aixo ho he llegit repetidament a les cartes

adrecades al seu mestre.

Entre altres coses, en Ribera feu un des-

cobriment a Nova York que va desconcertar

el doctor Sole. Tots els que viviem aquells

anys de la postguerra civil recordem que hi

havia a casa nostra un racionament del men-

jar, del tabac, de la benzina, de salconduits,

de passaports i d'altres coses. N'hi havia una,

pero, que ens colpia profundament al labora-

tori: la restriccio d'tis dels mapes topografics

a gran escala (a 1 : 50.000). Els teniem cedits

pel govern com a material de difusio molt li-

mitada i cada full duia, escrit amb un tampo,

aquesta condicid i un numero de registre.

Les amenaces eren, si se'n perdia un, de san-

cions molt dures, sobretot si eren de la zona

fronterera (el limit sud d'aquesta zona passa-

va per Tremp-Berga-Ripoll-Olot-Figueres).

Doncs be, en Joan va descobrir que una car-

tografia semblant era a la venda lliure a la

New York Publications Library a l'abast de

conible de mals soc testarut... ho sospitava i voste [el Dr.

Llopisj m'ho va corroborar, descobrint-ho en la seva Iletra». Es

hen clar que, en aquestes darreres paraules, el nostre home feia

on exercici d'humilitat cristiana.

qualsevol ciutada i no cal dir a qualsevol <<es-

pia» que la necessites . L'esforc de guerra re-

alitzat pels Estats Units (1943-1944) va fer

que els americans confeccionessin, amb la

base topografica espanyola i 1'ajut de la foto-

grametria aria (la CIA!), una cartografia a

escala cinquanta mil que superava en preci-

sio, modernitat i qualitat les editions espa-

nyoles. A mes a mes, hi havia a l'abast les

editions , a d'altres escales mes reduides,

duns mapes complementaris de carreteres,

de ferrocarrils , de geologia , de materials de

construccio , etc. Tot havia estat previst i a

punt per a una eventualitat bel•lica d'inter-

vencio americana a la Peninsula . I encara

mes, els alemanys tambe confeccionaren

una cartografia semblant, en aquell moment

en que Hitler cobejava Gibraltar . En Joan

Ribera, de tot aixo, en feu un article que fou

publicat a Madrid (1948). No cal dir que totes

aquelles mesures restrictives se n'anaren ri-

diculament al diable . Mes tard una situacio

semblant es va produir amb l'us de les foto-

grafies aeries , es clar que en aquest afer no hi

intervingue en Ribera.

Durant aquells mesos de gran activitat ribe-

riana, el nostre biograflat va convencer el seu

professor Kirk Bryan (tot i que les relations

amb el professor de Harvard comencaven a

enterbolir-se) perque vingues a Barcelona, el

mes d 'octubre de 1948, a fer un title de con-

ferencies sobre geomorfologia arida i d'altres

questions relacionades amb el Quaternari. En

Joan Maria va traduir el text angles i el va di-

fondre, ciclostilat, entre nosaltres . Va esser

una avinentesa profitable per als estudiants de

darrer curs de ciencies d'aprofundir amb el

conferenciant america molts problemes de ge-

ologia. Malaurada-ment, pero, en Joan Maria

no vingue a Barcelona.
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La crisi del Pare Feeney

Poe de temps abans de la vinguda de
Bryan a Barcelona, en Joan Ribera en una
carta a Sole i Sabaris (17 juny 1948) ja li par-
lava del Saint Benedict's Center (23 Arrow
Street, Cambridge 38 Mass.) com un merave-
llos centre catolic, i d'un admirable director,
el pare jesuita Leonard Feeney.

Progressivament el nostre biografiat se
senti atret per aquest director espiritual i
acaba essent acollit en aquest centre. Tot
plegat sembla que la captura espiritual d'en
Joan pel pare Feeney fou tot un proces lent,
pero molt eficac i implacable, que dura me-
sos. I amb aixo va comencar la crisi. Ribera
fou victima indirecta de la intolerancia espi-
ritual que, Sens dubte, hom vivia en aquella
antiga colonia de la Nova Anglaterra, de pu-
ritans anglesos i, alhora, del precari estat de
salut mental del pare director del St.
Benedict's Center. El Pare Feeney predicava
la formula que <extra ecclesiam nulla
salus» (« fora de 1'esglesia no hi ha salva-
cio»), cosa que no era ortodoxa i afectava de
ple les altres comunitats cristianes. Era una
forma d'integrisme catolic. L'arquebisbe
Cushing no va convencer el jesuIta Feeney.
Ans al contrari, aquest s'hi entossudi. Aixo
va provocar un gran rebombori que fou co-
negut amb el nom de the Boston Heresy
Case. Inexorablement, el 28 de novembre de
1948, quedaren excomunicats el P. Feeney i
els <<feeneyistes>> que el seguien i encoratja-
ven.

Mireu, pero, com es descrit el Pare
Feeney despres de la seva mort (Clare, 1980:
XXV): <<Leonard Feeney (1897-1978) was a
genius, with the temperament of a genius,
intuitive and inspiring, intense and res-

tless, lonely, unpredictable, and complex.
Considered a thundering saint by some, a
fanatic rebel by others, he was undoubtedly

one of the most controversial priest in the
history of American Catholicism. Behind

his avantgarde originality lay an unswer-
ving fidelity to Tradition; and while he see-
med to be against the Establisment, he was
at the same time fiercely loyal to the insti-
tutional Church>>. Un deixeble seu deia: ,He

was like no other priest ever encountered,
an irrepressible and irresistible field offor-
ce> . Un altre en deia: <<Never have I know a
speaker with such a sense of collective psy-
chology>>. El P. Feeney d'anys anteriors venia
aureolat per una fama merescuda de poeta i
assagista. No obstant aixo, no era un home
practic. Al seu costat, pero, tenia la cofunda-
dora del St. Benedict's Center, sister
Catherine G. Clarke, la qua], amb les seves
<<mans astutament practiques> , mantingue
endregada aquella comunitat de gent jove i
entusiasta. Feeney n'estava satisfet per les fi-
nances i els detalls d'organitzadora.

El professor Kirk Bryan informava el doc-
tor Sole (26 mare 1948) d'allb que la premsa
i la gent de Boston ja coneixia prou be sobre
el cas del pare Feeney, i deia: «I do not criti-
cize Ribera's devotion to his religion, but I
cannot quite aprove of his desertion of
science, particulary when he was obliga-
tions under his grant from the Spanish
Government. I cannot help but feel that he
has been overinfluenced by Father Feeney
of "Saint Benedict's Center". My catholic
friends feel that Father Feeney is entirely
too fanatical and imply that he is not quite
sane. I have learned today on authority
which I am not permitted to quote that or-
dersfrom the General of the Society ofJesus
have arrived here giving Father Feeney the
alternative ofplacing himself in a hospital
for treatement of his mental condition or of
resigning from the Society. St. Benedict's
Center is to be renamed "The Catholic
Youth Center" and has been placed under
direction of Father Hickey, the rector of the
parish of St. Paul in which the center and
Harvard University are located>>. Sembla
que la severa advertencia dels superiors de
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Feeney no va tenir cap efecte . Un any mes

tard (20 abril 1949) Bryan li deia a Sole: «I

had heard proviously that all these people

are very close to excomunication and that

Ribera may be involved- ... ohe avoids me

and I have no influence with him -. A mes, li

inclola un retall de premsa amb el nom d'en

Ribera en els Marriage intentions . A la ma-

teixa carta li diu : o that Father Feeney appe-

ars to get financial support from someone.

He rents a hall and he and the four ex-tea-

chers give lectures to his followers who are

said to number some 65 persons -. Aquesta

persona era el politic John Foster Dulles (se-

gons SILK, 1988).

En una carta del 7 de mare de 1949, en

Joan Maria escriu al Dr. Sole tot dient: «que

he abandonat Harvard on no hi ha manera de

trobar res que s ' assembli a la Filosofia

Catolica -. Es veu que el professor Bryan,

membre d ' una universitat fonamentalment

protestant , volgue puntualitzar amb ell, i li

demanava tolerancia religiosa , pero al seu

torn en Joan qualificava de «fanatic de la to-

lerancia - el seu professor de Harvard. Com

que no hi hague concordanca , es desfeu la

col•laboracio universitaria.

El professor Bryan va traspassar d'un

collapse cardiac, no gaires mesos despres,

el 22 d ' agost de 1950 , quan treballava al

camp , a Wyoming.

I, a la mateixa carta del 7 de mare de 1949,

en Ribera comunica al doctor Sole que es ca-

sara abans de 1'estiu . He sabut que era una

jove anomenada Elizabeth A. Sullivan. La no-

ticia sorti , com he dit, a la premsa bostonia-

na en els Marriage intentions. Es una dada

desconcertant perque segurament va ser el

primer i l ' unic projecte de matrimoni del

nostre biografiat . Hi ha qui m 'ha parlat de la

seva «inflamabilitat - i que va deixar potser a

casa nostra algun cor adolorit ; mai, pero, no

va concretar amb ningu . De l'Elizabeth, no

se'n torna a parlar mai mes. La cosa es logi-

ca; l'arquebisbe Cushing no podia permetre

que una catolica, descendent d'irlandesos, es

cases amb una persona sotmesa a un inter-

dicte;7 ni el pare Feeney que se li escapes

una de les ovelles mes preuades. Si aquest

enllac s'hagues realitzat, la vida d'en Ribera

de segur que hauria canviat radicalment.

Totes aquestes noticies varen commoure

profundament el doctor Sole. Ja li havia en-

viat una carta molt dura (12/3/1948) en que

amonestava el seu antic alumne tot dient:

«... que la teva decisio es il.logica... en lloc

d'aixo has abandonat els estudis i has donat

mal exemple com a estudiant...-. I mes tard

(25/10/1950) li deia que la gestio de renova-

ment de la beca la veia molt improbable. « No

veig prou clar la teva conducta ni la teva

orientacio... pots comprendre que quan un

dia deixes tranquil-lament la universitat i

1'endema llegeixo que estas a punt de casar-

te, 1'altre endema parles de vocacio sacerdo-

tal...-. Ell no veia incompatible 1'apostolat

amb una tasca cientifica, i al-ludia a la vida

de treball i oracio dels membres d'una con-

gregacio molt coneguda a casa nostra (sense

esmentar-la!) i, amb tota franquesa, afegia

que aquesta tasca d'apostolat 1'hauria de rea-

litzar al nostre pals, no a America.

En uns dos anys el Pare Feeney es va fer

seu en Joan Maria. La submissio a partir de

1950 va esdevenir completa. El proces em re-

corda el d'algunes sectes actuals de casa

nostra, del parany de les quals no se'n pot ei-

xir. En Joan, s'hi va veure pres per un vot

d'obediencia? Feeney va ultrapassar tots els

obstacles economics i materials i les con-

demnes, com la de 1'excomuni6 de 1'autoritat

eclesiastica. A partir d'aquest any 1950, el si-

lenci epistolar fou un fet. Les dues cartes en-

creuades amb en Sole cap al juny d'aquest

any ho revelen. Ell va escriure, d'una manera

7. Montserrat Rubio m'ha confirmat que ella amb el seu pare

Jordi varen veure publicada la denegacib del niatrinioni pel bis-

bat de Boston i publicada al Ne>u York Herald Tribune.
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escadussera, a diversos amics: Fontbote,
Via, Bataller, Crusafont, Villalta, jo mateix,
en que ens sermonejava i ens volia induir a
renunciar a la ciencia per tal de seguir el ca-
me de la nostra salvacio.

Fins al darrer moment (1948-1949) en
Joan escrivia al Dr. Sole dient-li que ell alter-
nava la redaccio dels capitols de la seva tesi
amb 1'activitat d'apostolat. A un prec del Dr.
Sole, ell respon que « ...havent-ho consultat
al P. Feeney..., (octubre 1948). Aixo impli-
cava que en aquell any, en Ribera ja no era
amo de les seves decisions.
A mes a mes, cal pensar que el nostre bio-

grafiat servava a la seva residencia un volum
molt important de pagines de la seva tesi de
doctorat i de tota mena de documents, ma-
pes i llibres de geologia. Que va passar du-
rant mes de vint anys de silenci, mentre va
viure el P. Feeney, amb tot aquell embalum
de material cientific? Consultada la seva fa-
mIlia, la desaparicio dels papers es un cas re-
alment inexplicable. Havien corregut veus
que tot aixo havia anat a la pira incineradora.
En el cas contrari, ningfi no s'explica el fet
que en Ribera renoves 1'activitat cientifica i
academica amb un terra de doctorat tan dis-
tint, com a continuacio relatare. En un para-
graf abrandat d'una carta datada el 22 de de-
sembre de 1949 deia a Sole: ,...especialment
m'arrepenteixo molt d'haver contribult a
arrossegar-hi la pobra Carmina Virgili [se so-
breenten a la geologia] i, si fos a temps, li
treuria les teves aficions del cap. Ara vaig
comprenent una mica el gest de 1'Anna
Ivers,8 tirant la tesi per la finestra, quan tots
ens hi oposavem. Estic content d'haver-me
decidit a tirar-hi la meva tambe»... <<Mai no
havia estat tan felic com aras. Aixo son unes
frases molt boniques. En Joan Maria no va
arribar a acomplir la destruccio de la tesi.
Corr a complement del que acabo de dir, en

8. Anna Invers feia una tesi de cristal,lografia antb el Dr.

Francisco Pardillo.

Joan va oferir al doctor Sole (24/5/1950) la
compra dels llibres de geologia, per quatre
dolars (Ilegiu-hi <quartos>>). Necessitava
amb urgencia liquidar tots els deutes amb els
cientffics. Ili deia <<...es creu que es molt fa-
cil d'anar sense un ral a la butxaca als trenta
anys?s9

L'any 1957, el P. Feeney i els seus segui-
dors varen trasiladar la residencia de la co-
munitat a un poblet tranquil anomenat. Still
River, a uns cinquanta quilometres a 1'oest
de Boston. Era una casa de pages, del segle
xlx, en un indret d'una bellesa sedant, sense
muntanyes, tot verd, prats i boscos i, com
diu el nom, amb un riu d'aigiies placides. Els
seguidors del P. Feeney que anaren l'any
1957 a Still River eren un centenar (segons
SILK, 1988): <<All members, including the do-
zen or so married couples, took vows of
celibacy ; men and women resided in sepa-
rate quarters. Children were raised collecti-
vely, barely knowing the identity of their
parents, under the strict discipline of
Catherine Clarke and a group of the women
known as "The Angels".- ,The Feeneyites
discovered that the best way to ensure
their purity was to wall themselves off
from the rest of society ,,. En d'altres ter-
mes: s'hi establi una clausura estricta, o mes
aviat, dos convents de clausura. Hi roman-
gueren tots els llargs anys de silenci, poc
mes poc menys de vint-i-tres (i gran part dels
que despres vingueren), i pencant, pero, de
valent, fent de tot, venent llibres de porta en

9. Vet aci an dels punts foscos d'aquesta biografia. La frase de

la carta de Joan M. a Sole i Sabaris de 22 de desembre 1949 es

del tot afirmavativa; la intencio de llencar la tesi per la finestra

hi era. Potser alga s'ho va creure. En llegir aquests escrits jo ma-

teix vaig caure en aquest parany. I, en efecte, a la carta de

24/5/1950 , a vies d'oferir-li la venda de llibres , li vol passar 10 Ili-

bretes de camp, en fitxes catalogables 20x 10 cros., i els capitols

<<El Plioceno del Bajo Llobregat» i -La Platafornia continental

catalana». Anys mes tard el Dr. Sole va confinnar que no hi ha-

gue cap dejeccio per la finestra i el mateix Ribera va Iliurar

aquest original de la tesi a mans del seu mestre (1978).
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porta, criant vaques, fent pastisseria de la

bona, fent de sastre.

Durant tots aquests anys en Ribera rester

mut. Un amic nostre hi va anar a visitar-lo

(J.L. Amoros); diuen que fou acomiadat, ex-

pulsat, amb violencia monacal. En una Carta

signada per Joana Faig de Basa (16/10/1957)

comunicava a la seva mare la noticia se-

giient: «Un amic fou pregat que anes a visitar

el Joan. Ho feu. El veie. Contester que ell ester

be, pero que per la missio que realitza, la fa-

milia li es un destorb. Li digue que sempre

que vulgui saber quelcom dell, pot anar a vi-

sitar-to»... «Aquest Sr. Feeney els to ben sug-

gestionats>>.

Va morir el seu pare (19 desembre, 1948),

mes tard la mare (lrjuny, 1967) en unes cir-

cumstancies doloroses, i a ell no el deixaren

moure. De tota manera la seva mare va rebre

alguna carta 1'any 1966, abans de morir.

Pero mentrestant vingue el Concili Vatica,

del qual emanaren les normes ecumeniques i

una posicio mes moderna i oberta de resol-

dre els conflictes religiosos. Fou un moment

dole per a restablir el dialeg amb un pare

Feeney ja envellit. L'any 1972, diverses jerar-
quies eclesiastiques dedicaren un gran es-

forc a fer que les censures contra el P.

Feeney fossin aixecades. Hi intervingueren

el bisbe Flanagan de Worcester, el cardenal

Medeiros de Boston, el cardenal Wright de la

Sagrada Congregacio del Clergat, a mes dels

bons oficis de 1'abat de la Trapa, abadia de
Spencer, Massachusetts (CLARE, 1980: XX-
VIII). Feeney ja tenia 75 anys. Ala seva mort

(1978) el pare espiritual ja estava reconciliat

amb 1'esglesia, el perdo i la pau havien estat
restablerts a tota la comunitat. Ara ells i elles
viuen en dues comunitats benedictines, de
fet dos convents a Still River, com a frares
llecs.

La represa

A l'agost de 1973 en Joan, esdevingut be-

nedicti llec, amb el sobrenom de germa

Estanislau (Stanislas), va fer la primera fugi-

da a Barcelona, al cap de vint-i-sis anys

d'absencia. Fou una visita gairebe familiar.

El doctor Sole, tot i estar fent vacances a

Capellades, feu una escapada a Barcelona, a

cals Ribera. Pocs dies despres tornava a es-

criure a en Sole (19/8/1973) i s'hi excusava

pel silenci i tots els mals que se n'havien de-

rivat. En Joan Maria comunicava mes tard

(1/8/1981) al seu mestre: ,Aqui hem acabat el

nostre Noviciat Canonic (uns tint anys!) que

ens van imposar com a requisit per a 1'admis-

si6 a 1'Orde Monastic (benedicti). Pregui

molt a la Mare de Deu per tal que tot surti be

i ens admetin a fi i efecte de poder arreglar la

nostra situacio canbnica en el si de

1'Esglesia».

Tambe va escriure als altres amics.

Reconec que en rebre la primera Carta em

vaig emocionar, em revingue com si hagues

estat escrita per una anima en pena. I, a mes

de les coses de la fe, va tornar a parlar amb

nosaltres de geologia. Era una activitat que

alternava amb la seva obra d'apostolat, com

a mortjo llec. Recuperava amb aixo una gran

llibertat. Deia en una Carta a Sole

(29/9/1979): <<De mica en mica ens anem en-

carrilant en els nostres estudis que vam ha-

ver d'interrompre en vida del Pare Feeney

(a.c.s.) a causa de les circumstancies.

Tractern d'incorporar-nos al torrent

intellectual de l'Esglesia d'avui, tractant de

no perdre-hi la fe...», <<el dia potser vingui en

que pugui explicar geologia als germans, si

es que ells m'ho demanen... ». En una Carta

posterior (3/2/1982) li deia: <L'hivern passat

els he donat un curs de geofisica i dinamica

interna i en un futur voldrien que els dones

cursets sobre altres materies».
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La tesi

De la tesi de Joan Maria Ribera ja n'he
parlat una mica als apartats anterior. Se
n'ana a America sense haver-la finida. En so-
brevenir la crisi amb el Pare Feeney ho va

abandonar tot; semblava, llegint les cartes
adrecades al Dr. Sole, que ho havia llencat
tot oper la finestra>>. Pero no fou aixi. El Dr.
Sole repetidament i amb insistencia ii dema-
nava que, malgrat tot, li trametes per correu
els originals a fi de publicar-los tal com esta-
ven. Aixo no es va realitzar. Finida la crisi de
Feeney, 1'any 1973, en Joan Maria es va <<es-
capar>> a veure la familia de Barcelona.
Aprofita aquesta avinentesa per veure el Dr.
Sole. En una lletra, del 16 de juny 1977, en
Ribera deia a Sole: «Pero pel que fa a la tesi
em sembla que to rao voste quan diu que se-
ria dificil de posar-la al dia...» <<em sembla

que mes val que ho deixem correr»... « Ben
pensat li enviare la tesi tal com esta i en pot

fer el que li convingui, si es que li serveix de
res...». Mes tard li deia (27/4/1978): <<Volia
donar-li la tesi personalment... ja que mai no
trobo el moment de fer-li'n un paquet>>. En el
segon viatge de 1'estiu de 1978 Ribera feu a
mans del doctor Sole els esmentats originals.
Son uns manuscrits que van circular, sense
esser editats, per 1'antic departament de
Geomorfologia i Tectonica.

Es en aquest tombant dels anys vuitanta
quan intervingue la Carmina Virgili. En Joan
va rebre dues visites d'aquesta vella amiga a
Still River (juny de 1979 i setembre de 1982).
I varen xerrar i xerrar, i entre altres coses
confluiren a parlar de geologia, i de la geolo-
gia saltaren, era d'esperar, a la tesi interrom-
puda i envellida. Calia fer-ne una de nova
<<per tal de tenir un altre grau que pugui aju-
dar la nostra novella Institucio a obtenir un
lloc reconegut pels altres, [cosa que] costa
molt d'establir-se en 1'esfera academica».
Podria esser de caire historic dins les possi-
bilitats a 1'abast, <<utilitzant algunes bibliote-

ques de la zona de Boston>>. N'estic con-
vencut que les visites de la Carmina foren de-
cisives en aquesta represa cientifica, com les
d'una fada benefactora. En finir la segona vi-

sita, la Carmina i en Joan ja havien planejat
la nova tesi. Ella, donades aquelles cir-

cumstancies excepcionals, li va suggerir el
tema de: <<Contribucions nord-americanes i

angleses a la geologia espanyola>>.
Immediatament en Sole i Sabaris en fou

assabentat i ell va acceptar a mans besades
aquesta proposta que, com a director o pa-
d4, li esqueia perfectament, ja que ell estava
abocat a la recerca de la historia de la geolo-
gia espanyola i, particularment, de la catala-
na.

L'anunci de la tesi porta com a data el 25
de juny del 1982, el qual sense cap obstacle

va passar, tramit preceptiu, per la junta de
facultat. Nomes recordo que, en aquella avi-

nentesa, hi va haver alga que va preguntar
qui era aquest Ribera-Faig.

En Joan s'hi va afanyar. Cap a 1'any 1986 la
memoria doctoral ja era enllestida, amb tots
els detalls i correccions de darrera hora. En
aquest lapse de temps, pero, s'esdevingue la
mort del doctor Sole (14 de juliol de 1985).
Fou un cop dur per a tots nosaltres. Cal des-
tacar que en Ribera va esser el primer encar-
rec de tesi soleriana a Barcelona i, a la fi dels
seus dies, una tesi <<postuma». Quaranta-tres

anys separen aquestes fates de la seva histo-

ria! En consequencia, la direccio de fet va re-
caure en el seu company Josep Maria

Fontbote, cosa que a dreta llei el privava de
presidir el tribunal. Per tal d'obviar aquest
petit escull, en Pere Santanach es va oferir a
fer oficialment aquest paper. El tribunal fou
nomenat (24/7/86) de coma acord entre els
yells amics d'en Ribera: President, Josep M.
Fontbote; vocals, Josep L. AmorOs (com-

pany seu de carrera, professor de crist.al•lo-
grafia a Madrid), Carmina Virgili (deixeble i
tambe professora a Madrid), Joan Vernet
(professor especialista d'historia de la cien-
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cia, de Barcelona) i el qui escriu aquestes ii-

nies. Els vocals suplents eren els doctors

Salvador Reguant i Lluis Via.

Als darrers dies abans de la lectura, tots

nosaltres ens varem abocar a resoldre petits

details i petits problemes d'ordre practic.

Recordo, per exemple, que en Joan, tot ner-

vios, em preguntava per carta o per telefon,

quines eren les dimensions del projector de

transparencies, i tambe <<quin era el to em-

prat en 1'exposici6 d'una memoria doctoral>>.

Jo li vaig contestar que feien exactament deu

polzades i que -el to de veu era el d'una mis-

sa resada>>.
La defensa o lectura s'escaigue el dijous

23 d'octubre de 1986, cap a migdia, a la sala

de graus de geologia del yell edifici de la

placa de la Universitat. Ell, amb vestit negre

de clergyman, s'enfronta amb un tribunal
ben conegut i amb una assistencia que om-
plia de gom a gom aquella aula amb gent ma-
joritariament provecta. Quants parents i
veils amics hi havia que no l'havien oblidat?
Iii havia entre ells una mica de tafaneria?

S'hi va sentir agombolat. Tot Ii va sortir rodo
i ajustat. El seu accent catala tenia, malgrat
tot, un lleuger regust estranger. En fmir 1'ex-
posici6, a l'hora de les questions, en
Fontbote, com tan be sabia fer, va presentar
el doctorand a l'audiencia de gent jove, que
tambe n'hi havia, i feu un resum de la vida
allunyada, monastica i atzarosa del candidat;
va evocar la figura de Sole i Sabaris, el gran
absent en aquella cerimonia academica, i va
assenyalar les circumstancies tan particulars
en que acabava de ser presentada aquella
memoria. Esgotat el torn de preguntes, la ce-
rimonia fou acabada amb la deliberacio pri-
vada i la qualificacio feta publica d'apte cum
laude. Els aplaudiments de rigor, mes emo-
cionats que de costum i l'oferiment als assis-
tents de xampany i coses solides per a picar,
varen esser els darrers detalls amb que es va
cloure oficialment 1'acte universitari. La jor-
nada va fmir al restaurant de Can Travi Nou,

una masia d'Horta, damunt el veil Quaternari

ben conegut per en Joan Maria, el nou doctor

barceloni. Hi assisti la Conxita Sugrafies de

Franch, companya dell i vidua de Sole; 1'am-

bient era molt acollidor, rural, d'una sala re-

lativament petita, immillorable en una retro-

bada com aquella.

Voldria fer uns comentaris sobre la

memoria doctoral presentada pel germa

Estanislau. Aquesta segona tesi, titulada de-

finitivament Historia del interes anglosajon

por la Geologia, de Espana (1988), es un do-

cument d'Historia de la Geologia hispanica

que podem qualificar de fonamental i mode-

lic. I ho es per diverses raons que ja queden

especificades en el proleg de Joan Vernet,

especialista en histbria de la ciencia i pel ma-

teix autor, en Ribera, en la introduccio. La

primera impressio que fa 1'obra, ja editada,

es doble; un cert luxe editorial, contingut,

amb reproductions en color de gravats

histories, una quarantena i, alhora, hom hi

veu un cumul de dades, d'indexs, de comen-

taris i notes a peu de pagina, de grafics i qua-

dres de classificacio que, realment deixen

esbalait per la feinada que va realitzar 1'au-
tor. Com diu J. Vernet: <...la recollida d'a-

quest material basic demostra la infinita pa-

ciencia benedictina de 1'autor, i mai no ha es-

tat tan ben emprat aquest adjectiu com ara> .

La Carmina Virgili i el Consejo Superior de

Investigaciones Cientificas hi ban esmercat

llur esforc moral i economic. L'edicio ha

anat a cura de Jaume Josa (CSIC) el qual,

fins al darrer detail, ha procurat que 1'obra

assoleixi una categoria per a esser presenta-

da a un concurs. Aixi mateix, el germa seu,

Josep Maria, ha fet de coordinador i de mit-

jancer en aquest llibre tan bonic aparegut
molt poc abans de l'obit de 1'autor.

L'obra abraca un interval de temps molt
gran, del segle xvii a 1'any 1950, que compren

el naixement i desenvolupament de les cien-

cies geologiques, des dels primers viatges,

quasi d'exploracio, als nostres dies. Ribera
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explica el perque de la data de 1950, tot dient
que coincideix practicament amb la Ili de la
IIa Guerra Mundial i l'inici de la geologia
contemporania, de les recerques petrolieres

a la Peninsula, i del desenvolupament de la
geologia professional a casa nostra. En un

comencament l'«interes» era exclusivament

britanic i cal esperar la segona meitat del se-
gle passat per a trobar publicacions nord-
americanes. La recollida de la «bibliografia
primaria» ho revela; podem afirmar que
aquesta relacio es completa, exhaustiva.
Aquest «interes» es analitzat per 1'autor de
diverses maneres. Fa una analisi de la distri-
bucio professional dels autors (geolegs, mi-

naires, militars, politics, geografs, metges,

<<especialistes>>, etc.) d'any en any. L'atractiu

geologic i miner ha estat governat pels esde-
veniments politics mundials i espanyols: la

politica il•lustrada de Carles III i Caries IV;

les guerres internes espanyoles del segle xix,

el regnat d'Isabel II en un moment d'obertu-
ra del gran capitalisme en que els britanics
volgueren apoderar-se del domini economic
i de les primeres materies d'Espanya i
America del Sud. Ribera, en aquesta mono-
grafia, comenta i avalua cada treball, i el

col•loca en el context historic i ens explica,

ensems, la biografia de 1'autor. Tambe abor-
da en capitols a part els autors de parla an-
glesa que han tractat les diverses unitats ge-
ologiques o regions de la Peninsula, Balears i
Canaries, sense oblidar Gibraltar, es clar!

Els darrers anys

En resum, durant el darrer capitol de la vi-

da, en Joan Maria Ribera va fer quatre viat-

ges a la seva terra. El primer al juliol i agost

de 1973, per tal de reunir-se amb la seva fa-
milia. El Dr. Sole sembla que fou Punic
col•lega que el va saludar. El segon a l'estiu

de 1978, amb motiu de les notes d'una nebo-

da; el de 1986, del doctorat, i el darrer a 1'a-

bril de 1989 . En aquest penultim viatge, a
mes a mes de la investidura com a doctor, el

germa Estanislau va fer uns recorreguts per
Espanya amb visites als monestirs benedic-

tins i trapencs . Abans d'acomiadar-se, pero,
quatre dies despres de la lectura , uns quants
membres de la mateixa promocio varem

acordar de fer un sopar (27 d'octubre de
1986 ) a can Ramon Margalef . Amb Pantie
professor del nostre curs ( 1945-1946) ens hi
aplegarem quatre components , es a dir, en
Ramon i l'Oriol amb les dues mullers mallor-

quines Maria Mir i Gabriela Vinas i, a mes,
vingue l'Enric Balcells . I enmig de les nostal-
gies d ' estudiant , a en Joan Maria se'l veia

abatut, un xic abaltit i consiros per la seva

salut.

En efecte , el mes d'octubre de F any se-

giient 1987 va esser sotmes a una operacio al
cor, de derivacio de coronaria (double coro-

nary by-pass surgery), just un mes abans de
la gran cerimonia dels vots solemnes.

A la tardor d'aquell any 1987 tots els veils
coneguts reberem la invitacio per tal d'assis-
tir a Petersham (a 1'oest de Boston), al nou
cenobi anomenat Saint Mary's Monastery, a
la professio de vots solemnes de tres mortjos

de la Congregacio de Subiaco de monestirs

benedictins (21/11/1987). El germa Estanis-
lau n'era un. Tot i que no en tine cap expe-
riencia crec que no va esser una cerimonia i
una fester qualsevol . Hi assistiren tres bisbes

i dos abats , capellans i monjos i monges,

cors de cantaires d'altres congregations veI-

nes i molta de gent i familiars , vinguts de
molt mes lluny, de Nova Anglaterra , Canada,
Anglaterra , Escocia i Catalunya . La missa s'-
hi va dir segons el ritu tridenti . Les campanes
dringaren amb tota llur sonoritat.

El viatge de l'abril del 1989 va esser la dar-
rera avinentesa de tenir-lo una estona al nos-
tre costat i de parlar de la famIlia i de les co-
ses passades en anys anteriors. Fou en

aquest moment quan el trobarem amoinat

per la seva salut; la vista Ii afluixava i tenia
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prevista una visita a la clinica Barraquer. El
viatge va ser curt. Una rapida excursio a Jaca
i a Canfranc, a veure's amb en Balcells, i d'a-
111 per Saragossa, feu el retorn cap a
America.

Vint mesos despres de la primera Ii vingue

una segona crisi cardiaca. En una carta de
dos religiosos adrecada a Carmina Virgili
(28/6/89) s'hi descriuen els darrers moments
de 1'amic Joan Maria. Uns dolors molt aguts
donaren l'alarma, el dugueren a l'hospital
mes proper; alli, en veure la gravetat, el ma-
lalt fou transportat a 1'Universitari de Wor-
cester. Una nova operacio va revelar una
aorta abdominal plena d'aneurismes, molta
perduda de sang; nou hores de lluita foren in-
suficients per a evitar-li el collapse final. Ell
ens deixa a la matinada seguent del dia de
Sant Joan, el seu sant. Els funerals foren fets
a la parroquia d'Athol, plena a vessar, el bis-
be hi presidi la cerimonia. L'enterrament tin-
gue lloc al cementiri de Petersham perque el
campus del monestir encara no estava a
punt.

Jo no se ben be si en Joan va veure venir
el seu traspas. Ell em va telefonar a Coll-sa-
Creu des de Petersham, el diumenge ante-
rior; em vaig sentir commogut de parlar de
tan lluny, no tenia cap cosa d'important a dir-
me, l'adeu? He sabut que tambe ho feu amb
altres amics, coin la Carmina Virgili i en
Josep Maria Fontbote. Un cop vaig saber-ne
la noticia encara em va arribar una postal de
felicitacio. Son unes atencions inoblidables.

Moltes cartes i altres escrits s'han rebut
d'America que testimonien el record i l'esti-
ma que el germa Estanislau ha deixat ines-
borrable, en aquella comunitat benedictina
de la Nova Anglaterra. N'hi ha una, d'una
persona jove, ex-alumna de 1'escola monasti-
ca (<<he was an uncle to me>>) en que el mot
love- (i els seus derivats) s'hi repeteix tret-

ze vegades nomes en una carta de quartilla
de lletra grossa.

Coll-sa-Creu, 24 de juny de 1990.
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