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Henry-Germain Delauze en la inauguració del submarí Saga construit per la COMEX, i Delauze pilotant el submarí Remora 2000
nostre ICTINEU 3, i no ha pogut ser, per molt poc. De ben segur el
tindrem present quan fem la primera immersió. Enviem el nostre petit
Ha mort un pioner de l'exploració i de la indústria dels treballs homenatge i el nostre condol a la seva família i a tots els companys
que van tenir la sort de treballar amb ell.
submarins. Un dels grans de l'exploració dels oceans.

Ha mort el gran Delauze

El 2007 vam anar a Marsella a visitar l'empresa COMEX, la mítica
empresa de treballs i tecnologia submarina que tots hauríem volgut
fundar. Hi vam anar per buscar ajuda tècnica i experiència per a
realitzar el disseny, l'enginyeria i la construcció de l'ICTINEU 3.
Només començar la reunió, l'enginyer amb qui ens reuníem ens va
dir que el president ens volia veure. Al seu despatx ens esperava
Monsieur Delauze, amb els ulls brillants i una vitalitat excepcional
pels seus 79 anys. Durant dues hores, aquest personatge encisador
ens va estar explicant la seva vida. Una vida intensa i plena. Havia
començat als inicis de l'exploració submarina, al costat de Cousteau,
i va ser el responsable del batiscaf més gran que s'ha construït mai,
l'Archimède, amb el que va baixar a la profunditat de 9.554 metres
el 1963. Posteriorment va fundar l'empresa COMEX, la que va ser
la més important del món en treballs submarins, amb seu a 17 països
de tot el planeta. Van arribar a tenir 2000 submarinistes, els millors
del món, amb capacitat per treballar a 300 metres de profunditat.
Van construir 17 submarins tripulats i vàries campanes submarines,
entre els que cal destacar el Saga, el submarí civil més gran del
planeta o els Remora 2000, un model exitós que ha estat molt
copiat. Va participar en el programa espacial francès i va tenir un
dels laboratoris d'experimentació i desenvolupament d'equipament
per a submarinistes més important del món. Allà van batre un altre
rècord: van posar un submarinista a 701 metres de profunditat. En
aquesta reunió emocionant, potser el Sr. Delauze es va veure
reflectit en nosaltres, potser va veure uns emprenedors que com ell
cinc dècades enrera, iniciaven un trajecte difícil però molt
absorbent. Fos com fos, el President ens va oferir tot el seu suport,
assessorament desinteressat, i fins i tot ens va dir que, si ens
comprometíem a construir-lo, ens regalava l'últim disseny de
submarí turístic que havia fet. Henry Delauze ens va transmetre la
seva energia, les seves ganes de viure, la capacitat per emocionar-se
i les forces necessàries per tirar endavant el nostre projecte. El gran
Delauze va entrar dins dels nostres cors, com un amic, entranyable, i
per això podem dir que ens sentim uns privilegiats d'haver-lo
conegut. Però se n'ha anat massa d'hora. Des d'ICTINEU Submarins
SL, volíem convidar-lo a fer una de les primeres immersions amb el

Visita al Underwater Intervention 2012
Ictineu va visitar el congrés i la fira de tecnologia submarina UI2012
on es fa també la trobada anual i el simposi del comitè de submarins
tripulats de la Marine Tecnology Society, de la qual l'Institut Ictineu
n'és membre. És el punt de trobada de tots els fabricants, operadors i
usuaris de submarins tripulats. Igual que el 2010, un cop més
l'ICTINEU 3 va despertar expectació i lloances, es van consolidar
llaços amb empreses i es van obrir portes a noves col·laboracions.
Institucions com la Navy americana, la NOAA i la direcció de la MTS
van mostrar la seva admiració pel projecte, i en repetides ocasions
vam sentir allò de què “potser us heu excedit en qualitat” o “és un
submarí amb un disseny i unes prestacions molt superior al que estem
acostumats”.
El director executiu de la MTS, Mr. R.Lawson; la investigadora de la
NOAA, K.Kohanovich; l'ex-pilot de submarins H. Lanziner i el
president del comitè de submarins tripulats de la MTS i fabricant
reconegut de submarins W. Kohnen, han donat el seu suport públic a
l'ICTINEU 3.
Ara esperem que la comunitat científica del país ens doni el mateix
suport, i que ens ajudi a avançar.
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