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Martí Vergés               IN MEMORIAM      20-4-2016 

 

 

Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de Catalunya, Directora de l’Escola d’Enginyeria 

Industrial de Barcelona, Degana de la Facultat d’Informàtica, Montserrat, Andreu, familiars, 

amics tots. 

 

Estic molt agraït amb els organitzadors d’aquest acte per donar-me la oportunitat de 

participar-hi activament. 

En Martí va ser per a mi , primer un Professor,  després un Mestre, en alguna etapa vàrem 

col.laborar i varem ser companys i amb el temps varem forjar una profunda amistat, basada,en 

el meu cas, en el respecte i el reconeixement.  Jo, fins a prop dels cinquanta anys, el vaig 

tractar de vostè, en contra del seu criteri; però és que jo vaig tractar també de vostè, fins més 

o menys  la mateixa època, el meu pare, que havia sigut el meu primer Mestre. 

                                                    -------------------------------- 

He pensat que el més oportú podria ser compartir algunes reflexions sobre la seva 

personalitat.  Aquesta voluntat m’ha portat a començar compartint un vers de Miquel Martí i 

Pol, que estic segur que en Martí hauria fet seu.  En una votació popular organitzada per un 

diari va sortir votat, amb diferència, com el millor vers de la poesia catalana. El que veieu és un 

cartell d’en Miquel Plana, artista olotí no fa pas molt traspassat, amb una molt extensa obra  

en la que destaquen il.lustracions  com aquesta de versos i poemes d’en  MMPol: 
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TOT ESTA PER FER:  Des del meu punt de vista una de les característiques d’en Martí fou la 

d’home d’acció. Potser té a veure amb la carrera d’Enginyer que va cursar en aquesta mateixa 

Escola, al carrer Urgell. Va ser un home d’acció i així va viure, fent moltes i moltes coses. 

La segona part del vers, TOT ES POSSIBLE , ens porta a altres dimensions d’en Martí:  un toc 

d’utopia amb una alta autoestima i molta seguretat que encomanava al seu entorn. Em sembla 

a mi que només  amb  aquestes  característiques es pot  afirmar que tot és possible. 

I aquí vull fer una disgressió per deixar clara una cosa. Tot és posible es pot interpretat també 

com una afirmació molt ambiciosa. En Martí era ambiciós en els seus  plantejaments,  però no 

ho era gens personalment.  Per a ser més precís, no era gens vanitòs i se’n reia dels qui ho 

eren. 

                                                     -------------------------------------------- 

Ara bé, el tot està per fer i tot es posible ens porta a un dilema:  Com es tria el que realment es 

fa?  Més ben dit,  com triava en Martí ? 

Per què  l’astronomia ? Per què acceptar el 64 l’encàrreg de l’Aragonès de fer-se càrrec del 

Laboratori de Càlcul i Mecànica d’aquesta Escola ? Per què  promoure el Centre de Càlcul de la 

UPC  (llavors UPB)  ? Per què la música aleatòria ? Per què el programa PIE ?  Per què  l’ADHOC 

? Per què reconstruir el gran rellotge de la Seu  ?  Per què  la recerca sobre asteroids ?  Per què 

la dèria de localitzar la catedral romànica de Barcelona ?  

Hi he pensat un xic i la meva conclusió és que els elements decisius per a la tria, en el cas d’en 

Martí, eren: 

 Que la opció representés un REPTE (és a dir, que no fos trivial). 

       Anècdota  il.lustrativa: el 1969 li vaig demanar suggeriments per a fer el meu  

       projecte de fi de carrera i em  va donar a triar entre : 

o Un programa de càlcul d’estructures mecàniques pel mètode d’elements finits. 

No se n’havia fet mai cap a Espanya en aquell temps. 

o Un sistema informàtic per orientar els cotxes en un gran aparcament (encara 

no hi  havia sensors de presència fiables ) 

o Un programa per a optimitzar les trajectòries de la càrrega d’una  grua pluma 

(encara avui no em consta que existeixi ) 

 

   Que fos DIVERTIT !  

              Probablement era aquest el motiu més important. En puc donar fe. 

A mi més d’un cop em va retreure el que feia i els retrets  s’acabaven  sempre  

quan  li deia que m’ho  passava be: era l’argument  definitiu ! 

Corolari: en Martí va publicar molt poc.  Deia: jo ja m’he divertit i publicar-ho 

no m’afeigeix res ! 

 

 Que el que es fa sigui INNOVADOR 

En Martí era profundament heterodox:  sempre deixava els armaris oberts, 

també el cotxe. No feia clases  magistrals, però  ensenyava  a  fer,  amb  
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propostes  diverses  i adaptades a cada persona, etc. etc..  La voluntat  

d’innovació  fa entendre moltes de les seves tries. 

A aquests aspectes, REPTE, DIVERTIMENT, INNOVACIO, cal afegir-hi : 

 Afició per les MATEMÀTIQUES, que li venia de ben jove.  Havia cursat la llicenciatura i a 

mi em va dir que havia descobert i s’havia afeccionat a les matemàtiques quan va estar 

malalt de molt jove i va haver de fer un llarg repòs. Llavors es va a posar a llegir 

compulsivament i els llibres (noveles, historia i d’altres ) li duraven molt poc. Fins que 

va caure a les seves mans un llibre petit de matemàtiques amb problemes i va valorar 

extraordinàriament  que aquell  li durés  significativament  més que cap dels altres. 

 

 I  finalment,  RESPECTE PEL PASSAT I EL PATRIMONI CULTURAL, que explica l’interés 

pels rellotges, el català, la Seu, la restauració de dòlmens i la cura del patrimoni 

personal immobiliari. 

 

                                   ----------------------------------------------------- 

Un cop decidit el QUE es fa, queda encara el  COM  ! En això, en COM es fa el que s’ha 

decidit fer , també tenia les seves  singularitats,  en Martí.  Les que em semblen  més 

destacables, són: 

 La TENACITAT, a vegades ratllant en la tossuderia. Crec que li venia de la seva 

formació, però també de la malaltia que va patir de jove i que segur va contribuir a 

forjar el seu carácter. 

Ens va explicar que en un viatge als Estats Units amb l’equip de Montesa, va emportar-

se un llibre, que en Sotilla li havia deixat, titulat “Programación con la IBM 1620”. A 

l’anada se’l  va llegir i li va semblar  interessant. A la tornada va fer el seu primer 

programa amb codi màquina: mate de rei i torre contra rei, als escacs ! Al cap d’uns 

mesos  el va trucar el Director de l’Escola, Damià Aragones, per proposar-li  que es fés 

càrrec del Laboratori de Càlcul i Mecànica,  al que havien adjudicat un IBM 1620 de 

l’ajuda americana. Va acceptar i va ressucitar el programa de mate de rei i torre contra 

rei  fins que va aconseguir que funcionés.  Jo el recordo  perfectament ! 

 

 La  COL.LABORACIO MOLT AMPLIA,  obert  sempre a escoltar i aprofitar el que d’altres 

poguéssin aportar.  En tindrem,  avui,  suposo , molts testimonis. 

 

 Força  SENTIT DE L’HUMOR,  fins i tot un xic de MURRIERIA que el divertia i que en 

trobem   mostres delicioses  al web preparat en honor seu, en particular: 

L’anècdota de l’amic arquitecte aportada per en Ricard Villà 

El fet de posar als exàmens problemes que ell no havia sabut resoldre 

I moltíssimes més que no són al Web però que em consten, per exemple el comentari 

fet a amics quan el vàrem felicitar per la Creu de Sant Jordi, dient:  això és la garantia 

d’una  esquela ! 

 

                                         --------------------------------------               
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Aquestes  característiques   van fer d’en Martí Vergés  un  personatge singular, amb un molt 

extens  entorn d’amics i deutors.  Les relacions establertes i l’empremta que va deixar en molts 

de nosaltres són inoblidables i són també la raó que siguem  avui aquí. 

Moltes gràcies a tots els assistents I en particular als organitzadors de l’acte, però sobretot,  

moltíssimes  gràcies  Martí Vergés  Trias,  fou una sort haver-te conegut ! 

 

Jaume Pagès Fita 


