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La vida comporta sovint obligacions tristes, com cs ara la d'aquest acte cclc-

brat a la memoria i en homenatge del qui fou bon amic, gran professor i destacat

cientific Valenti Masachs i Alavedra. Amb ell es la segona vegada que em pertoca retre

public homenatgc a dos dels meus primers deixebles -trist privilegi de l'edat-, el

doctor Noel Llopis Llado i en Masachs. Per aixo parlar d'un dels dos em recorda for-

cosament l'altre, perque tots dos els haviz. conegut gairebe a la mateixa epoca, tots

dos han estat dos geolegs rellevants i amb tots dos he col•laborat en una serie de tre-

balls i d'iniciatives comunes; i tots dos ens han deixat massa aviat. Els vaig coneixer

quan feia ben poc que havien acabat la llicenciatura de Ciencics Naturals, essent en

Masachs el 1943 alumne del segon curs de la carrera i en Llopis de darrer curs, quan

jo feia de professor auxiliar, corn aleshores es deia, o si volcu com a adjunt, segons

la nomenclatura universitaria actual; pero aleshores els auxiliary estavem reservats

a les classes practiques i solament en algun cas excepcional, en absencia del profes-

sor titular de 1'assignatura, se'ns autoritzava a fer algunes classes teoriques. Masachs

havia estat deixeble de primeres Iletres d'un gran mestre, en Josep Albages, a qui

vaig coneixer com a amic del meu.pare, i a qui devern haver-lo descobert i haver re-

comanat a la familia que li fessin seguir estudis universitaris. Corn aixi ho feu, ingres-

sant a ]a Univcrsitat barcelonina el 1933. La guerra civil va interrompre els estudis

d'en Masachs a mitja carrera, pero treballador infatigable com havia estat sempre,

em venia a trobar sovint, en la forcada interrupcio de les classes, a demanar-me lli-

bres per a estudiar i continuar documentant-se. Van esser els meus primers consells.

Despres, un cop acabada la guerra, amb l'esperonador afany de rctrobar el temps per-

dut, afany que les circumstancies havien encomanat a tots els de la seva promocio,

va fer el curs que li mancava; i tot seguit, en aquell temps dificil i de futur nebulos,

emprengue el cami de 1'ensenvament secundari, gairebe corn a unica via oberta ales-

hores, pero amb vocacio -que el temps i Ia labor realitzada acreditarien- pcnsant

arribar a la catedra de 1'institut de segon ensenyament, com aleshores es deia; pero

potser amb la intencio d'arribar mes enlla si un dia les circumstancies de Ia seva

modesta posicio familiar li ho permetien.
El 1943, tot just acabada ]a llicenciatura, obtenia el numero u en les oposicions

a catedra d'institut de segon ensenyament essent el catedratic mes jove d'aquella

epoca, i ana destinat a l'Institut de Lleida, encara que per poc temps, car molt aviat

pogue permutar la placa amb ]a de Manrcsa, rcgentada per Jordi Sirera. A l'Institut

de Manresa, avui Lluis de Peguera, hi exerci una quarantena d'anys corn a professor

* Llegit el 16 d'octubre de 1981 en 1'homena1 ge tributat a Manresa, amb motiu de la concessio

postuma de la medalla d'or de la ciutat.
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qualificat de Ciencies Naturals, a mes d'esser-ne secretari de 1943 a 1956 i director des
de 1956 a 1962, i un dels seus propulsors, tant com a professor com a animador i pre-
sident de l'Associacio d'Antics Alumnes, i corn a iniciador de la revista Bages, de te-
mes manresans i culturals.

El 1945, un cop ja installat definitivament a Manresa, Masachs crea una famflia
nova amb la seva muller Maria del Carme Pleya. De 1943 a 1945 cotinua la forma-
66 cientifica compaginant les seves obligacions corn a professor de Manresa amb
les de becari de la Seccio de Geomorfologia del Instituto de Investigaciones Geolo-
gicas Lucas Mallada (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, mes tard trans-
format, amb altres seccions barcelonines, en l'Institut Jaume Almera). Aleshores em
consulta sobre la seva futura tesi doctoral. Per fortuna, feia poc que havia conegut
una gran figura de la geografia fisica, en Maurice Parde, de Grenoble, un dels grans
especialistes europeus sobre la hidrologia fluvial i, particularment, sobre el regim dels
rius; un gran humanista a qui els estudiants anomenaven «pere Parde» , i a qui en-
cara veig entusiasmat corn un infant davant la font monumental de Montjuic, d'on
no el podfem arrencar. He dit que sortosament 1'havia conegut, perque, en la meva
inexperiencia, hauria pogut engrescar en Masachs amb altres temes fantasrnagorics,
en lloc de tocar de peus a terra sobre un dels problemes basics de la geografia fisica
peninsular, tal com conscienciosament m'havia fet veure una conversa mantinguda
amb Parde, durant un dinar a Vic, en el transcurs d'una excursio feta amb l'Institut
de Geografia Alpina de Grenoble. Altrament les obligations de la catedra que acabava
d'obtenir en Masachs, li exigien de treballar en temes que no demanessin gaires con-
sultes bibliografiques, ni gaires treballs sobre el terreny. Va completar la seva for-
macio, que jo no podia donar-li, anant, el 1951, a passar mig any pensionat a Greno-
ble amb el qui seria el seu mestre, el qual es porta, com era habitual i molt especial-
ment amb en Masachs, corn un veritable pare. Masachs aprofita he el temps i torna
convertit en un consumat potamoleg. El resultat foren diversos treballs sobre el re-
gim dels rius peninsulars i, finalment, la seva tesi doctoral sobre el mateix tema, la
qual li meresque un premi del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. Des
d'aleshores era obligat recorrer a en Masachs quan s'havia de parlar dels rius espa-
nyols. E.s l'autor de diverses obres sobre el terra, corn els capitols sobre el clima i la
hidrografia en el volum de la Geografia General d'Espanya, editada per la casa Monta-
ner i Simon, i dels capitols semblants de la Geografia de Catalunya, car Masachs era
un home de bona capacitat de sfntesi, capag d'entendre i de fer entendre les visions
i els problemes generals, qualitat que no sempre es dona en els bons especialistes.

Pero en Masachs no era solament 1'especialista acantonat en els limits d'un pe-
tit camp cientffic, sing que tenia una bona formacio geologica per a atacar amb ini-
ciativa propia altres viaranys.

La situacio de Manresa, la seva estimada vila natal, li era un gran tema de tre-
ball al qual consagra amor i no pots esforgos, uns cops corn a terra de cultura en
general, corn els lleures dedicats al centre excursionista manresa, altres cops en tre-
balls de recerca sobre la comarca en temes de la seva especialitat geologica. Mogut
per aquest afany emprengue l'estudi de molts problemes sobre els quals, darrera-
ment, estava treballant. Amb la meticulositat i cura que el distingia enfoca el proble-
ma de la datacio exacta de I'edat dels terrenys eocenics de la comarca del Bages, mit-
jangant 1'exacta determinacio dell foraminifers fossils del grup dels nummulits, dels
quals aviat va esser un veritable especialista. D'aquesta epoca son alguns dels seus tre-
balls mes remarcables i que replantegen de bell nou la divisio estratigrafica de l'Eoce
catala, sobretot de les valls del Llobregat i del Cardener i la correlacio amb les capes
de Montserrat, aquest darrer treball en collaboracio amb Llopis Llado.

Qualsevol problema de la geologia comarcal atreia la seva mirada encuriosida i
intelligent. Les graveres de Puigberenguer li portaren l'oportunitat de salvar de la
destruccio alguns ossos de mamffers: cavalls, defenses d'elefants, etc., que foren un
document d'inestimable valor i unit per a la datacio i 1'estudi de les terrasses del
Cardener, que publicarem conjuntament. Aixi, a poc a poc, anava dominant la conei-
xenga de la comarca, la qual cosa li permetc treballs de conjunt sobre la geomorfo-
logia del Bages, de la Segarra i de la Conca de 1'Anoia. Les hores i els dies que li dei-
xaven Mures les seves tasques de professor, les aprofitava per sortir de la comarca
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i estudiar altres temes, com la geologia del Pirincu del Bergueda o la gcologia de la
comarca d'Olot co el periglaciarisme del Pirireu lleidata de la vall del Scgrc. Temes pot-
ser hetcrogenis, pero sobre els quals tot seguit esdevenia especialista, perque una dc les
sever qualitats era la facilitat amb que dominava i es familiaritzava amb qualsevol te-
ma nou.

Una altra de les seves habilitats que cal remarcar era la cartografia geologica,
en la qual havia tingut un bon mestre, el doctor Llopis Llado. A en Masachs, se li
deuen alguns mapes geologies importants. Haviem comengat plegats ]a cartografia de
1'Emporda, en la qual treballa amb tota cura per tal de satisfer les nccessitats d'una
empresa petrolera. Despres segui amb el full del mapa geologic nacional a escala
1:50.000 corresponent a Banyoles (n.° 295 del mapa geologic d'Espanya). Es dc rcmar-
car tambe el mapa corresponent a] full de Manrcsa (n.° 365), al qual aporta novctats
interessants, corn la datacio de ]a conca sauna catalana i ]'edat de les capes rogcs que
comencen a Manresa i assenvalen el pas del regim mari al continental, que abans
creiem que es feia al comencament de l'Oligoce, i en Masachs, amb la col•laboracio
dels paleontolegs, demostra que es feia abans, dintre del mateix Eocc. Aixi mateix
son dignes de ser mencionats els fulls del mapa nacional geologic n.° 290 , Isona, i
361, Guissona, el primer dels quals es el primer full aparegut del Prc-pirincu lleidata
i en el segon, com en l'anteriormcnt mencionat de Manrcsa, s'hi represcnten adequa-
dament les distintes facies petrografiques dels terrenvs i Ilurs variacions laterals,
novetat no gaire frequent en els mapes publicats fins aleshores. Quatrc fulls del mapa
geologic nacional quc per si sols serien suficients per a acreditar un geoleg.

L'impuls que portava li hauria permes d'anar molt mes enlla, pero comenca a
flaquejar-li la salut. La primera operacio satisfactoria feta a Paris li permete de re-
prendre les seves activitats, encara que amb energies fisiques moderadament esperan-
cadores, tan indispensables per a un geoleg. Aixi i tot, scgui treballant amb l'entusias-
me i la constancia de scmpre. Darrerament havia organitzat al seu voltant un equip
d'amics i de deixcbles amb els quals havia constituit una seccio de ]a Institucio Catala-

na d'Historia Natural existent a Barcelona com a filial de l'Institut d'Estudis Catalans,
seccio quc havia comencat a publicar un butlletf on es dona compte de Ics activitats
desplegades a Manrcsa. La ploma d'en Masachs no hi faltava gairebe mai i cs alli on
aparegueren les seves nou comunicacions pbstumes.

En total, des de 1942, data del seu primer article, es registren una cinquantena

de treballs, que tant pel scu nombre corn per la qualitat mateixa li acrediten un nom

perdurable en la bibliografia geologica catalana.
Pero dels seus darrers quefers d'aquesta epoca final de la seva vida, en conec

menus detalls, car el vcia mcnys sovint perque solia passar un dia a la setmana al

Museu del Seminari Conciliar de Barcelona, on classificava nummulits i altres fossils.

Aixo feia que nomes el veies ocasionalment: i no canvicssim tan sovint impressions

sobre la seva feina.
Tant as aixi que el dia del seu enterrament vaig restar sorpres en constatar

les seves darreres activitats. Vaig poder veure per primera vegada 1'obra que havia

realitzat silenciosament, modestament, com, era ell, en el muscu de la Universitat.

Em consta que aqucsts darrers anys era la illusio dc la scva vida, integrar-se a ]'an-

tiga escola de perits de mines, avui incorpo-ada a ]'Escola Politecnica de Manresa. El

26-XI-1980 la nova llei Ii permete prendre possessio de la catedra de Geologia dc la sus-

dita Escola; fou una illusio assolida amb tots cls honors ben merescuts: la maxima

categoria sense abandonar la scva estimada vila natal. Per aixo, ben justament, heu

dedicat al scu nom el <,Centre d'Estudis Geologies)), car n'era el scu fundador i ani-

mador. I 1'6ltim servei que ha fet a ambdues, a la Universitat i a Manresa, ha estat

aquest llibret-guia per a futurs geolegs i miners que ara surt corn a homenatgc pos-

turn: el millor que sons dubte podicu fer-li. Que Deu us ho pagui.
Amics: se que aquest esbos breu de la seva obra cs incomplet, perque hi man-

ca quelcorn de molt important: el seu mestratge i 1'escalf del seu entusiasme, prodi-

gat en el patronat del seu Museu de Manresa, en el centre associat de la Universitat

Nacional a Distancia, en el grup autbnom de la Institucio Catalana d'Historia Natu-

ral i en totes aquclles iniciativcs de les quals era 1'anima. La seva gestio cultural em-

plena tota una epoca de la vida de Manresa. Pero la meva admiracio a la seva obra dc
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professor no m'atreveixo a comentar-la davant vostre, car no soc 1'encarregat de fer-ho
i, en tot cas, ningu millor que vosaltres i sobretot el gran nombre dels aqui presents
en sou el mes perdurable testimoni.

Moltes gracies.
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de 1'ICHN
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