
L’any 1992, el 23 d’agost i en el marc de les activitats de la Universitat Ca-
talana d’Estiu de Prada de Conflent, se celebrà un acte d’homenatge al doctor
Casassas i essent el que ara us parla president aleshores de l’Institut d’Estudis
Catalans va dir que per un estrany privilegi en dues ocasions li havia tocat de
succeir el doctor Casassas en càrrecs que ell havia exercit immediatament
abans: el de vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat de Barcelo-
na, l’any 1981, i el de president de l’Institut, l’any 1986. En totes dues oca-
sions —deia jo llavors— vaig poder comprovar que el doctor Casassas deixa-
va en aquests dos llocs un solc profund, molt personal i no pas fàcil de seguir
perquè juntament amb un gran sentit del deure havia posat en l’exercici del
càrrec una gran il·lusió, una gran tenacitat i una gran eficàcia.

No haig de parlar-vos ara del Casassas universitari i home de ciència, sinó
del Casassas membre i directiu de l’Institut d’Estudis Catalans. Jo diria que
va ser precisament a l’Institut —instal·lat aleshores a la seu de l’Òmnium Cul-
tural— on vaig conèixer el doctor Casassas. Ell n’era membre des de l’any
1972 i jo des de l’any 1976; ell fou consecutivament president de la Secció de
Ciències —anys 1978-1988 i 1994-1995— i president de l’Institut des del
1982 fins al 1986. Per la seva condició de tresorer de l’Institut durant els dos
darrers anys de la seva presidència, i pel càrrec que posteriorment vaig ocupar
de president de l’Institut vaig tenir ocasió de conèixer més a fons el doctor
Casassas. No eren, només, les moltes hores passades en les reunions del Con-
sell Permanent, sinó també les llargues converses informals —però no menys
profitoses— durant les quals el tema de l’Institut apareixia sovint. L’assiduï-
tat en el tracte continua durant tot el meu mandat, que per motius diversos
s’allargà fins l’any 1995. L’amistat es va enfortir i també la coneixença, per la
meva part, de tot el que Casassas pensava, projectava i realitzava al voltant de
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l’Institut. Deu ser per aquesta raó que l’actual president de l’Institut, quan el
cos del doctor Casassas encara era al tanatori de les Corts, va confiar-me
l’encàrrec de participar en aquesta sessió necrològica.

El concepte que el doctor Casassas tenia de l’Institut tenia un doble fona-
ment: unes conviccions patriòtiques arreladíssimes, i un tarannà rigorós
d’home de ciència. La seva idea de l’Institut era que pel seu origen, per la seva
història i per la missió que tenia atribuïda l’Institut era la primera institució
acadèmica de Catalunya i que, per la malícia dels temps, era també l’únic or-
ganisme que podia tenir —i havia de tenir— una visió solidària i globalitza-
dora dels Països Catalans. En uns anys en què l’Institut tenia la composició
d’un petit cenacle i també després, quan amb la reforma dels Estatuts es va
convertir en una nodrida assemblea, el doctor Casassas era entre els membres
de l’Institut un dels més preocupats per la presència real i efectiva de l’Insti-
tut a les illes Balears, al País Valencià i la Catalunya del Nord. Preocupació
pels Països Catalans com a realitat nacional que no excloïa —ans al contrari—
una voluntat de presència en els àmbits acadèmics internacionals. El seu pro-
tagonisme en el conveni signat entre l’Institut i l’Acadèmia de Ciències de la
URSS, així ho demostra.

Sense nostàlgies pel passat, però sí amb el propòsit decidit de fer present
l’Institut en tots els camps de la ciència i la tecnologia, el doctor Casassas fou
l’home que impulsà la creació d’una xarxa de laboratoris i centres de recerca
vinculats o dependents de l’Institut. Mitjançant la signatura de convenis bila-
terals amb les institucions implicades i, ben sovint, valent-se més del «factor
humà» que dels pactes institucionals, el doctor Casassas abans, durant i des-
prés de la seva presidència demostrà que l’Institut tenia prou capacitat per a
planificar o dirigir aquesta mena de centres. Tot això comportà una activitat
que només un home infatigable com ell podia dur a terme.

Si us preneu la molèstia de resseguir les memòries d’activitats i els anuaris
de l’Institut, ho podreu comprovar. Per no allargar-me excessivament en
aquest punt us diré que he mirat els índexs onomàstics de les memòries cor-
responents als anys 1989 a 1994 —que són els únics anys que contenen
aquests índexs— i en tots ells és sempre el nom d’Enric Casassas i Simó el que
compta amb més citacions: entre vint-i-dues i vint-i-vuit citacions en cadas-
cuna, quan les del president o del secretari general de torn no passen mai de
sis. Reconec que per a ponderar l’activitat d’una persona aquest és potser un
procediment una mica infantil; potser sí, però en tot cas no s’allunya gaire del
sistema emprat a l’hora de qualificar determinats curricula.

Del que acabo de dir es desprèn que durant aquells anys el doctor Casas-
sas era l’home més significat com a membre de l’Institut. I això és així perquè
a més dels càrrecs pròpiament institucionals esmentats al començament, Ca-
sassas va dirigir o assessorar diversos grups de treball com el d’Astrofísica, el
de Recerca en energia renovable, el de Física matemàtica, de Física de les ra-
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diacions, i va intervenir decisivament en l’estudi de la Interacció de metalls
pesants amb polielectròlits i en el Programa de treball sobre la qualitat de les
aigües de mar al delta de l’Ebre.

Davant d’aquests programes o temes d’estudi hom pot pensar que per llur
naturalesa incidien sobre aspectes relativament pròxims a l’especialitat cientí-
fica d’Enric Casassas. N’hi ha alguns d’altres, però, que no tenen aquesta vin-
culació i tanmateix el doctor Casassas va contribuir fermament a fer-los via-
bles. Vull referir-me en particular a la publicació anual que sota el títol Arxiu
de Textos Catalans Antics dirigeix el doctor Josep Perarnau, membre de l’Ins-
titut. Iniciada l’any 1982 i publicada a càrrec de la Fundació Bofill i la Facul-
tat de Teologia de Barcelona que garanteix la continuïtat dels arxius. Des de
l’any 1984 aquesta publicació és una de les «joies de la corona» de l’Institut o,
si ho preferiu, el seu estendard plantat al bell mig del camp de les humanitats.

Els centres o laboratoris que des de la presidència de l’Institut va pro-
moure el doctor Casassas són els següents:

Centre de Recerca Matemàtica, creat el 1984 amb l’objectiu de posar a dis-
posició dels matemàtics catalans un centre d’investigació que estimulés el mi-
llorament de les matemàtiques i la relació internacional entre els matemàtics.

Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), consti-
tuït el 1987 com un consorci integrat inicialment per la Generalitat de Cata-
lunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut d’Estudis Catalans
i, des del 1989, la Universitat de Barcelona; el doctor Casassas formava part
del Patronat.

Laboratori de Datació per Radiocarboni, fundat per l’Institut d’Estudis
Catalans, la Universitat de Barcelona i el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya; n’era ponent el doctor Casassas.

Laboratori de Radiologia Ambiental, especialitzat en programes de recer-
ca relacionats amb la protecció radiològica; compta amb la col·laboració d’un
grup de biologia vegetal de la Universitat de Barcelona; n’era ponent el doc-
tor Casassas.

Laboratori de Tècniques Físiques d’Anàlisi, que comptava amb diverses
línies de treball i amb la col·laboració d’institucions catalanes, espanyoles i eu-
ropees; n’era ponent el doctor Casassas.

Laboratori d’Estudis Geofísics Eduard Fontserè, que tenia per objecte
d’estudi l’activitat sísmica de la Catalunya meridional i a la zona pirenaica,
gràcies a la col·laboració entre el Departament d’Agricultura de la Generalitat
de Catalunya, el Consell Superior d’Investigacions Científiques i l’Institut
d’Estudis Catalans; n’era ponent el doctor Casassas.

No puc acabar aquesta nota necrològica d’Enric Casassas i Simó, que en
certa manera és la mateixa història de l’Institut, sense destacar dos fets de con-
seqüències transcendentals per al futur de l’Institut, dos fets en els quals hi va
haver una intervenció molt directa del doctor Casassas. El primer d’ells és la
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creació de la figura de membre agregat; el segon, l’organització dins el mateix
Institut del Centre d’Estudis i Desenvolupaments Informàtics (CEDI).

Pel primer fet l’Institut, que tenia limitat a set el nombre de membres per
a cadascuna de les quatre seccions existents llavors, va poder augmentar
aquell nombre fins a fer possible una major presència de les diverses especia-
litats i acollir determinades personalitats a les quals el vigent numerus clausus
barrava el pas. La Secció de Ciències —la secció que presidia el doctor Casas-
sas— fou la que aprofità l’acord del Ple que, sense modificar els intangibles
Estatuts, autoritzava aquell increment de membres. Avui, que disposem d’u-
na certa perspectiva històrica, es veu molt clar que sense aquella etapa en què
arribaren a l’Institut una quarantena d’agregats hauria estat molt difícil —per
no dir impossible— la reforma estatutària de l’any 1988. És a dir: sense aquell
assaig general de rejoveniment i d’expansió l’Institut d’Estudis Catalans hau-
ria estat condemnat a ser una corporació hiperelitista, que ni tan sols hauria
pogut actuar amb eficàcia en el terreny estricte de la normativa de la llengua,
objectiu al qual algú, des de fora, volia limitar l’actuació de l’Institut.

El segon fet és la creació del CEDI l’any 1984, en la qual la intervenció del
doctor Casassas va ser decisiva. Com indica el seu mateix nom, el CEDI no és
un mer suport informàtic que facilita les tasques de l’administració i la comp-
tabilitat de l’Institut. Gràcies al CEDI, l’Institut va començar a disposar
d’uns recursos en informàtica que, ampliats successivament, han permès l’e-
laboració del nou Diccionari de l’Institut, i la realització de programes sofis-
ticats com el corpus textual informatitzat de la llengua catalana —base d’un
futur diccionari del català contemporani— o com el banc de dades sobre l’art
romànic català, sense esmentar altres treballs relacionats amb diverses àrees
de coneixement.

Tanta feina feta, tant d’esforç i tanta passió posada en tot allò que es refe-
ria a l’Institut, em porten a cloure aquesta esfilagarsada necrologia amb una
petició a l’actual presidència de l’Institut: ara que amb la remodelació de l’e-
difici de la nostra seu hi haurà —suposo— alguna sala o estança noble encara
sense nom seria de justícia dedicar-ne una a la memòria d’Enric Casassas i
Simó.

EMILI GIRALT I RAVENTÓS

Membre de la Secció Històrico-Arqueològica 
i antic president de l’Institut d’Estudis Catalans
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