
ACTE DE LLIURAMENT DE DIPLOMES D'HOMENATGE ALS
SOCIS FUNDADORS DE LA SOCIETAT

a carrec de

Francesc Gacia i Escapa

Secretari General de la Societat Catalana de Ciencics Fisiques,
Quimiques i Matematiques

Sr. President de I'Institut, Sr. Secretari General, Senyores, Senyors,

Em plau, com a Secretari de la Societat Catalana de Ciencies Fisi-
ques, Quimiques i Matematiques, de donar compliment a l'acord de la
Junta de Govern, de tancar la commemoracio del Cinquantenari de la
Societat amb un acte d'homenatge als qui en foren fundadors i mem-
bres en el seu primer periode, el que va des del gener del 1932 (que es
quan l'Institut d'Estudis Catalans presenta la nova filial en el solemne
acte inaugural del seu any jubilar) fins al gener del 1939.

La nostra intencio es que l'homenatge s'interpreti tambe com un
acte de vinculacio del present amb el passat, un acte de composicio de
la fragmentada Historia d'aquests 50 anys. La tasca ens es facilitada pel
record de les personalitats que n'han estat puntals.

Per aixb volem recordar el Dr. Josep Estalella i Graells, primer Presi-
dent de la Societat i mestre d'influencia subtil i decisiva, com la de tot
bon mestre, en la joventut de molts dels qui han regit l'Institut i la
Societat.

Es el moment del record i l'admiracio envers al Dr. Eduard Fonsere i
Riba, cientific 11-lustre, fundador de la Societat i President en la nor-
malitat dels anys 33-35 i en 1'adversitat dels anys 36-39. Conservador de
la Societat en 1'epoca de silenci, en fou el primer i fins avui unic Presi-
dent Honorari, per decisio unanime en la historica reunio de la represa
clandestina l'any 1958.

Iniciavem aleshores la tercera etapa, de la qual fou puntal el Dr.
Antoni Esteve i Subirana, 1'home del mecenatge discret i de la justa
proporcio de prudencia i valentia que l'epoca demanava.
A tots ells 1 als qui amb ells convisqueren i ja ens han deixat, el nostre

reconeixement 1 la nostra administracio.
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Per tota aquesta riquesa de personalitats i de dificultats, la decisio de
limitar l'homenatge a la primera epoca ens ha semblat curta i desaprofi-
tadora d'una ocasio unica d'integracio. Per aixo 1'estenem tambe a tots
els qui han fet possible la fita dels 50 anys, car si som aci, tant hi som
pels fundadors com pels continuadors, dues condicions que, a mes, es
donen en la majoria de les persones que avui ens acompanyen.

Tot homentage comporta, a mes de paraules, quelcom de material
que ajuda a recordar-lo. En aquesta ocasio, el record es materialitza en
un aiguafort de l'artista Jordi Vila Rufas, que evoca, amb molt d'en-ert,
els 50 anys de la Societat i situa els membres d'avui en l'esperanca de la
normalitat.

D'aquest aiguafort se n'ha fet una tirada unica i reduida de 33 exem-
plars.

El numero 1, ens ha semblat just d'oferir-lo a la persona que en tot
moment ha representat l'Institut i n'ha mantingut el prestigi, el Sr.
Ramon Aramon i Serra. El numero 2, creiem que es just oferir-lo al Sr.
Ramon Peypoch i Pich, cientific actiu molt abans de la fundacio de la
Societat com a director de la revista "Ciencia", promotor de la Societat
de Quimica de Catalunya i cofundador, amb Eduard Fontsere, de la
nostra Societat. El numero 3, creiem que li correspon per ordre, al Sr.
Bonaventura Bassegoda i Muste, que en fou president l'any 1935, i els
restants els hem assignats per ordre alfabetic de noms entre cls socis
fundadors que hem pogut localitzar, els senyors:

4. Enric Agell i Aranyo

5. Ramon Carreras i Linares

6. Jordi Dou i Masdexexas

7. Jaume Forch i Camps

8. Enric Freixa i Pedrals

9. Josep Gassiot i Llorens

10. Francesc Hernandez i Gutierrez

11. Arnau Izard i Alvarez de Lara

12. Enric Llopis i Aranyo

13. Josep Monche i Escubos

14. Antoni Munne i Camp

15. Antoni Pach i Buira

16. Pere Pi i Calleja
17. Antoni Quintana i Mari

18. Leonci del Rio i Cuyas

19. Pere Torrededia i Claramunt
Els 61tims els hem assignat als presidents de la tercera epoca per ordre

cronologic, senyors
20. Josep Teixidor i Batlle

21. Enric Casassas 1 Simo
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22. Heribert Barrera i Costa
23. Joan Casulleras i Reg$s

i en resten 10 en previsio per a poder-los oferir als socis fundadors que

puguem continuar localitzant."

Seguidament Factual President Sr. Josep M. Tura ana cridant cada un

dels homenatjats i el President de 1'Institut Sr. Enric Casassas feu el

lliurament dels aiguaforts.


