
 
 

Targetó virtual de la commemoració del centenari, feta presencialment en plena pandèmia, a la facultat de 
Química. 

 
Enric Casassas i Simó (Sabadell 1920 - Barcelona 2000) fou químic, catedràtic de química 
analítica a la universitat de La Laguna, de l'Autònoma de Barcelona, de l'Escola d'Enginyers 
Industrials de Barcelona, i finalment, entre 1976 i 1987, a la facultat de Química de la 
Universitat de Barcelona, on va ser-ne vicerector en el rectorat d'Antoni Mª Badia i Margarit. 
Aquest és un itinerari de tants professors que van passar per llocs en els que no hi tenen un 
interés especial, a l'espera de que els surti la plaça al lloc desitjat.Va contribuir a la 
terminologia química en català a l'Enciclopèdia Catalana, fou president de l'Institut d'Estudis 
Catalans i rector de la Universitat Catalana d'Estiu. 
 
El vaig conèixer al seu despatx cap a l'any 1978 per si volia col·laborar en un curs sobre 
contaminació, curs que organitzava el Col·legi de Químics. Només puc explicar que em va dir 
que sí, però no puc reproduïr  quasi cap terme de la conversa. Va ser molt divertit... 
 
Abans d'Internet era típic oferir al professor que es jubilava un volum amb la recopilació de tots 
els seus treballs acadèmics, copiats pacientment amb tècniques primitives -sense 
fotocopiadores-  i, a vegades, també una miscel·lània, que era un conjunt de treballs 
inconnexes que tenien en comú només que eren una ofrena a l'homenatjat. Els deixebles 
principals i amics de Casassas van editar la Miscel·lània Enric Casassas,  que va aparèixer el 
1991. Vaig enviar-hi el text que teniu a continuació. Té més de trenta anys, però la major part 
del que s'hi diu segueix vigent. 
 
Casassas fou també poeta. Tinc un llibret clandestí de 1949 denominat "Antologia poètica 
universitària" on hi té dos poemes:  Les normes, i Guerra?. Hi escriuen també, entre altres, en 
Josep Mª Espinàs, l'Albert Manent,  i en Joan Reventós. 
 
El fill poeta d'en Casassas  es diu també Enric, però firma Casasses. Són clavats de cara. 
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