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Premi Bages Cultura 2022: Agraïments 

Honorable, Il·lustríssim Sr. Alcalde de Manresa, President del Consell Comarcal, 

Presidenta d’Òmnium cultural del Bages, amics, amigues, 

 

Voldria aprofitar aquests minuts que tinc per manifestar uns quants dels agraïments que 

dec. La llista hauria de ser molt llarga, doncs ja tinc una edat i el recorregut ha sigut força 

llarg, o sigui que demano disculpes si m’oblido de mencionar a algú. 

Crec que he d’agrair abans que res a la meva família. Per començar, als que em van veure 

a fer els meus primers passos, o sigui els meus pares. El pare que vaig perdre quan tenia 

11 anys, i la mare que amb molt coratge ens ha acompanyat durant tants anys. Encara que 

era molt jove quan veig perdre el pare l’he tingut d’alguna manera de referent per l’ 

inqüestionable tossuderia i atreviment que deuria tenir. Als any 60 del segle passat, quan 

ell estava a la trentena no hi havia encara els Seat sis-cents ni rentadores, que va fer 

doncs?. Doncs dissenyar i construir amb el seu germà un Fiat Coupé que enamorava i 

construir una rentadora electromecànica que funcionava de meravella. Això passava just 

a l’època que a Manresa es fabricava un mini-cotxe, el PTV. Us imagineu la resiliència i 

l’atreviment que havien de tenir aquests pioners?. Ara els anomenarien emprenedors: un 

segell dels orígens industrials d’aquesta comarca. Aquest esperit pioner he mirat de 

mantenir-lo sempre: res és impossible i us asseguro que pels que volíem fer ciència als 

anys 80 aquest convenciment era un tret essencial.  

Aquí és on arriba el més gran dels meus agraïments, els que faig a la Montse, la meva 

muller. Amb ella fa 43 anys vàrem decidir ajuntar la nostra experiència vital i hem fet 

forces voltes pel món. Sense el seu suport jo no seria avui aquí, sens cap mena de dubte. 

Ja he tingut forces ocasions de mostrar-li el meu agraïment però és un plaer tornar a fer-

ho en aquesta ocasió. La primera decisió conjunta, probablement la més determinant, va 

ser decidir marxar a l’estranger a respirar aire pur i sortir de l’ambient reclòs que es 

respirava al post-franquisme. Primer vàrem anar a Toulouse i després a Grenoble, una 

catedral de la ciència, el lloc a on es va refugiar el Premi Nobel de Física Louis Néel 

després de la segona guerra mundial. Allà em vaig imbuir del que significa fer ciència 

internacional i recerca al més alt nivell, en particular ciència de materials, i hi vaig fer el 

meu Doctorat. Els que veníem del sud dels Pirineus érem molt apreciats en aquells temps, 

teníem ganes de menjar-nos el món. Per això em van intentar convèncer de que em 

quedés, però al meu cap ja hi rondava el somni de fer a Catalunya un bressol de ciència 

moderna i per tant vàrem tornar tots dos. 

No cal dir com de difícils van ser els orígens. Podíem subsistir perquè cada any anàvem 

els estius tota la família, ja amb dues filles (la Carla i l’Emma), a treballar a Grenoble, a 

on ens podíem esbargir també pels Alps i a la vegada posàvem la llavor a la família de la 

passió pels viatges, la internacionalització i el desig de veure món. Uns anys després, 

vàrem ampliar aquesta perspectiva anant en dues ocasions a treballar als EEUU, a 

Chicago i a San Diego (1990 i 1991) amb les filles de 2 i 3 anys, tota una aventura que 

ara ens retornen les filles no sent mai a prop de casa!. 
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Al final de la dècada dels 80, però, nous esdeveniments marcarien el meu destí. Per un 

cantó, Espanya va entrar a la Comunitat Europea (1986), això significava que ja podíem 

aconseguir alguns fons per a fer recerca, en comptes de la sequera d’aquest cantó dels 

Pirineus, sobretot pels joves. Una magnífica oportunitat per iniciar una aventura pròpia!. 

Com bé ja ha mencionat la Rosa, l’ICMAB i jo en particular, seguim depenent en bona 

mesura dels projectes Europeus per a fer recerca de qualitat internacional, jo mateix he 

dirigit o participat en més de 30 projectes finançats per la Unió Europea en tota la meva 

vida. 

A la vegada que entràvem a Europa, el CSIC decidia crear una xarxa de centres de recerca, 

en particular a Catalunya, per acostar-nos als estàndard moderns dels altres països. Aquí 

vull recordar a dues persones que van ser transcendents en la meva vida científica: en 

Carles Miravitlles, el primer director de l’ICMAB i en Manuel Cardona, català de gran 

prestigi internacional, Director d’un centre Max Planck a Alemanya i veritable ànima 

precursora per a la creació de l’ICMAB l’any 1986. Tots dos em varen donar suport i em 

varen escollir com a investigador iniciador de l’ICMAB l’any 1989 i marcaren 

definitivament el meu destí. 

Un altre agraïment ben diferent va a coses que van passar encara fa més anys: a 

l’Omnium! Jo soc de la generació que no va rebre cap ensenyament ni de català ni en 

català a l’ensenyament públic, era completament analfabet de la meva llengua!, quina 

vergonya!. De forma quasi clandestina, a la residència sacerdotal, vaig fer els meus 

primers passos en aquest camp i em vaig convertir en un català un xic menys analfabet. 

Moltes gràcies doncs pel que vàreu fer llavors, i pel que feu ara.  

També evidentment agraeixo ara a Omnium el haver decidit d’atorgar-me aquest premi 

Bages de Cultura 2022. Aquesta decisió és important, no perquè sigui jo l’escollit, si no 

perquè es reconeix que la ciència forma part de la cultura d’aquest país. Així doncs, no 

sé si em mereixo el premi, però l’accepto de molt bon grat pel significat que té. 

L’acceptació doncs no només la faig a títol personal si no també com a cap visible dels 

magnífics investigadors bagencs que tenim distribuïts arreu, a aquest país o d’altres, i que 

fan una feina callada però magnífica. Crec que mereixen tot el nostre reconeixement 

públic i m’agradaria contribuir com sigui a donar-los visibilitat i a fer-los un referent pels 

nostres joves. 

El següent agraïment lliga amb el que ha explicat la Rosa respecte a l’ICMAB: el sentit 

d’equip. La ciència ja no és individual, és essencial col·laborar amb gent molt diversa, 

tant pel que fa als múltiples estudiants de tesis que he tingut, com als col·laboradors de 

l’equip de recerca i a tot el personal del centre. Impossible donar noms, són a desenes, 

però sí que vull recordar la persona que falta avui aquí perquè està fent experiments al 

sincrotró de Paris amb uns quants estudiants del grup, la Teresa Puig. Sense ella no hagués 

pogut portar a terme la tasca de dirigir l’ICMAB i seguir exercint de científic. Amb ella 

hem arribat a unes fites que segurament no hauríem pogut aconseguir individualment. 

L’esperit d’equip no és fàcil en el món científic però crec que aquesta vegada hem 

aconseguit demostrar que es pot anar més lluny ajuntant forces. 
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Com a representant de totes les persones de l’ICMAB que han estat lleials, resilients, 

innovadors i a vegades visionaris, tinc avui aquí a la Rosa Palacín. Hem compartit uns 

anys molt bons dirigint l’ICMAB  i ara ens ha arribat l’hora de passar el relleu i tornar als 

nostres laboratoris amb forces renovades. Moltes gràcies Rosa per la teva dedicació i 

encert, has portat a terme una magnífica tasca. 

Ara em toca insistir en una reivindicació que ja he mig mencionat anteriorment al parlar 

dels científics bagencs. Com he dit, n’hi han molts de repartits arreu, potser és perquè la 

qualitat de l’ensenyament és particularment bona aquí, i per tant doncs agraïm aquells 

que es prenen aquest ofici de forma vocacional, el seu gra de sorra és essencial per a 

promoure ments obertes que volen entendre com funciona la natura i el món. Aquí he 

tingut un bon referent en la meva dona, la Montse, i estic segur que també el tindré amb 

la meva filla Emma que ha decidit seguir els seus passos. 

Crec que no m’equivoco si dic que en realitat no sabem quants ni quins científics bagencs 

tenim repartits arreu, ni els ja confirmats ni els que estan als inicis de la seva carrera. Crec 

que seria molt desitjable no oblidar-los i donar ‘els - hi una oportunitat per a retornar una 

petita part del que varen rebre aquí en els seus orígens, segur que ho farien molt 

gustosament. Nosaltres a l’ICMAB tenim el programa “Posa un científic a l’aula” que té 

molt èxit per promoure vocacions, sobretot si escollim persones joves en els que es poden 

emmirallar. Potser hi ha alguna manera de que els joves investigadors que tenim 

distribuïts arreu i que difícilment els hi podrem oferir un retorn a l’alçada de les seves 

capacitats, no els deslliguem del seu bressol. Permeteu-me que en aquest punt recordi uns 

referents especials per a la meva família, la meva filla Carla i el seu marit, que ara 

segueixen la seva pròpia aventura científica a Flandes i Alemanya i que segur que estarien 

encantats de mantenir el seu lligam amb Catalunya. 

Ara que em refereixo a Flandes, aprofito per reivindicar la meva Ítaca. No sé com serà ni 

quan la tindrem, però segur que no deixarem de perseguir-la. Jo he estat bastants anys 

treballant pel govern de Flandes en avaluacions científiques. I què hi trobo allà?. Doncs 

un país sense estat, de 7 milions de persones, que té tota la capacitat de gestionar i finançar 

la seva recerca, la seva cultura, la seva política, la seva llengua. L’estat belga és 

simplement simbòlic. Quin goig oi?. Ningú els imposa un 25 % d’ús d’una altre llengua!. 

És una Ítaca ferma i bonica oi? Hi arribarem? Jo seguiré somiant-hi tota la meva vida, 

segur!. 

Tampoc vull oblidar de fer una menció als meus amics, molts de vosaltres sou avui aquí 

per fer-me costat. Us ho agraeixo molt, la vostra proximitat és el que dona sentit a la vida, 

vosaltres em feu tocar de peus a terra, em doneu estabilitat i em feu ser millor persona. 

També sense vosaltres i les ganes de viure que ens comuniquem mútuament no seria 

tampoc avui aquí. Moltes gràcies per tot! 

Ja per acabar, no em puc resistir a mencionar que jo ja vaig estar present a aquesta sala 

l’any 2005 com a pregoner de la festa major de Manresa a on vaig llegir un discurs 

anomenat “La recerca científica: una font de cultura, qualitat de vida i progrés econòmic”. 

Val la pena rellegir-lo! 17 anys després constato que la reivindicació de la ciència com a 
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generador de coneixement i progrés cultural, social i econòmic és encara plenament 

vigent i molts dels reptes que ja anomenava llavors, com la necessitat d’enfrontar-se a la 

crisi climàtica, s’han accentuat. Compto que en tots els anys de la meva vida científica he 

fet més de dos centenars de xerrades als lloc més diversos per difondre aquest missatge o 

altres de semblants i sempre he detectat una magnífica acollida.  

Ben cert que hem progressat des de llavors però també és cert que ens cal avançar molt 

més i molt més ràpid. Malauradament, ja ho hem vist aquesta setmana a la conferència 

del clima a Egipte. Crec que en els darrers anys, la pandèmia i la crisi climàtica visualitzen 

com mai que el coneixement científic és ja indestriable del nostre futur i, sí o sí, ens cal 

enfrontar-nos al futur amb el sarró carregat de molt coneixement científic i cal saber-lo 

transformar en realitzacions d’impacte social. És a dir, la ciència ja ha entrat al nucli dur 

dels reptes culturals. De fet, qualsevol anàlisi sobre el nostre desitjable esdevenidor, 

representat pels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, és 

inimaginable sense la contribució del progrés científic. 

Aquí a Manresa teniu un projecte de futur molt engrescador per ampliar la vostra oferta  

universitària i de recerca convertint l’antiga fàbrica nova en un centre de generació de 

coneixement de la Universitat Politècnica de Catalunya. Us animo a empènyer aquesta 

oportunitat, segur que ajudarà a transformar la ciutat, a augmentar l’esperit emprenedor 

que aquesta comarca sempre ha tingut i a retenir talent de la comarca. De fet, benvinguts 

els 10 M€ d’aquesta setmana! 

Moltes gràcies a tots i desitjo un magnífic futur a l’impuls incansable de les iniciatives 

d’Omnium Cultural, de la ciutat de Manresa, de la comarca del Bages i de fet de tota la 

Catalunya interior! 

Bona nit i fins la propera! 

Xavier Obradors 

 


