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Amb aquestes paraules voldriem rememorar l'etapa fundacional de la

Societat, que compren 1'any 1931 i l'inici del 1932. Es un deure ineludi-

ble per a nosaltres de retre avui un homenatge als cientffics que amb

llur esforc feren possible l'acte fundacional de la Societat que avui

commemorem.

La vida de la nostra Societat no ha estat gens facil i ha seguit les ma-
teixes vicissituds que la vida academica de l'Institut. Cal nomes recordar
que d'aquests cinquanta anys nomes deu han pogut transcorrer amb
normalitat.

La creacio per part de 1'Institut de la Societat Catalana de Ciencies

Ffsiques, Qufmiques i Matematiques feu confluir els afanys de cienti-
fics de procedencia diversa: els de la Universitat, els de 1'Escola Tecni-
ca Superior d'Enginyers Industrials, els del Servei Meteorologic, dirigits
per Eduard Fontsere, i els agrupats al voltant de la revista "Ciencia" (1)
iniciada el 1926 sota la direccio de Ramon Peypoch. D'aquest darrer
nucli havia sorgit la Societat de Qufmica de Catalunya, la qua! acorda
al final del 1931 la seva disolucio i l'ingres dels seus associats a la nova
Societat, de la qua! foren el nucli fundador mes nombros.

1. Primeres gestions de la Seccio de Ciencies

La primera referencia a la intencio de crear aquesta nova Societat
filial de 1'Institut apareix a l'acta de la Seccio de Ciencies del 22 d'abril

• Paraules pronunciades amb motiu de la presentacio de la Jornada Jubilar del Cinquantenari de

la Societat , que tinguc floc a la Sala d ' Actes de l ' Institut d ' Estudis Catalans el dia 22 de gener
del 1982.

( 1) Ciencia , Revista catalana de ciencia i tecnologia , Barcelona , (1926-1933).
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del 1931 (2). En aquella epoca les reunions de la Seccio de Ciencies te-
nien lloc un cop per setmana al Palau de la Generalitat, on l'Institut
encara estava hostatjat (Figura 1). A principis dels anys trenta la Seccio
de Ciencies era formada pels seguents membres numeraris: Josep M.
Bofill i Pichot, Pere Coromines i Montanya, Eduard Fontsere i Riba,
August Pi i Sunyer, Eugeni d'Ors i Rovira, Jaume Serra i Hunter, i Esteve
Terradas i Illa. Ramon Jardi i Borras era el membre adjunt de Terradas.
Eugeni d'Ors residia a Madrid des del 1923 i Esteve Terradas tambe ha-
via fixat la seva residencia en aquella ciutat castellana; per tal causa
aquestes dues personalitats no participaren directament a la constitucio
de la Societat.
A I'esmentada reunio del dia 21 d'abril hi assistiren els senyors Pere

Coromines, Eduard Fontsere, August Pi i Sunyer i Jaume Serra aixi
corn els Secretaris Redactors senyors Raventos, Gassiot i Maragall. Du-
rant la sessio el Sr. Fontsere proposa la constitucio, amb caracter de fi-
lial de la Seccio de Ciencies, d'una Societat Catalana de Ciencies Fisi-
ques, Quimiques i Matematiques, la qual estaria formada per tres Sec-
cions: V Seccio, de Fisica i Quimica; 2a Seccio, de Matematiques 1 En-
ginyeria; 39' Seccio, d'Astronomia, Meteorologia i Geofisica. Els assis-
tents encomanaren al Sr. Fontsere que fes els treballs previs per a la fun-
dacio de la Societat.

A la reunio ordinaria del dia 29 d'abril fou llegit un esborrany d'Esta-
tuts per a la projectada Societat. Els senyor Coromines i Pi i Sunyer hi
feren algunes observations de caracter accidental relatives, sobretot, als
requisits que les lleis llavors vigents exigien per a la inscripcio de les
associations (3). Aquelles observations foren tingudes en compte i els
Estatuts foren aprovats en llur redaccio definitiva a la sessio del dia 6
de maig; posteriormente horn els edits. (4) i son els que encara avui re-
geixen la Societat. L'unica modificacio introdulda correspon a la com-
posicio de les Seccions. Una Assemblea General Extraordinaria celebra-
da el dia 8 de mare del 1973 establi la divisio actual en quatre Seccions:
V Seccio de Fisica. 2a Seccio de Quimica. 3a Seccio de Matemati-

ques i 4a Seccio d'Enginyeria.
A la reunio del dia 13 de maig del 1931 el Sr. Fontsere assabenta la

Seccio de Ciencies que "havia citat a diversos senyors per a reunir-se
el dia 18 d'aquell mes a la Sala de la Seccio de Ciencies (Figura 2) a fi
de procedir a la fundacio de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques,

(2) Llibre d'actes de la Seccio de Ciencies (1930- 1938 ). Arxiu de I'Institut d'Estudis Catalans.

(3) A l'actualitat les Societats filials de l'Institut son regulades segons el Reial Decret 3118/
1976 de 26 de novembre , de reconeixement de l'Institut d'Estudis Catalans.

(4) Estatuts de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques , Quimiques i Matematiques, Institut
d'Estudis Catalans, Palau de la Generalitat, 1932.
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Quimiques i Matematiques". Aquella reunio tingue hoc amb assisten-

cia de diverses persones que conreaven les materies a que havia de de-

dicar-se la nova Societat, les quals prengueren a llur carrec tots els tre-

balls per a constituir de fet l'esmentada Entitat.

2. Bases de l'Institut per a la creacio de Societats filials

Arribem, doncs, a mitjan maig de 1931 amb la Societat ja fundada

per la Seccio de Ciencies corn a filial seva. El President de la Seccio, Dr.

Pere Coromines, informa d'aquestes actuations el ple de l'Institut, i alli

es degue produir un debat de tipus juridic sobre si era 1'Institut o be les

seves Seccions 1'entitat qui tenia la darrera paraula sobre la fundacio

d'una nova Societat. Aquesta controversia juridica dins de la institucio

probablement explica perque alguns autors citen 1'any 1931 con a fun-

dacional de la Societat 1 d'altres l'any 1932.
Avui en dia no hi ha cap dubte sobre aquest extrem, car el Reial De-

cret de reconeixement de 1'Institut (5) indica en el seu article nove que

es aquesta institucio qui pot crear Societats filials; de tota manera, les
Seccions de l'Institut tenen adscrites les Societats filials que conrein
camps de la ciencia que estiguin dintre de les competencies que aquelles

tenen assignades. Aixi, per exemple, la Seccio de Ciencies compta amb

la Institucio Catalana d'Histbria Natural, la Societat Catalana de Biolo-

gia i la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matemati-
ques, i els presidents d'aquestes entitats assisteixen a les reunions de la

dita Seccio.
L'any 1931 aquesta situacio juridica no estava tan clarament explici-

tada; si, a aixo, hi afegirn les implies facultats amb que comptava la Sec-
cio de Ciencies segons el Dictamen-Acord d'ampliacio de l'Institut (6),
es comprensible que sorgis el dubte esmentat.

Segons aquest Dictamen-Acord de la Diputacio, signat per Prat de la
Riba:

"La missio de la Seccio o Institut de Ciencies sera: a) publicar obres,
memories i ressenyes d'investigacions cientifiques, que hauran d'esser

escrites en catala, sens perjudici que els treballs de les persones invitades

a col-laborar es publiquin en el Ilur idioma propi; b) dur a terme o afa-
vorir les empreses cientifiques per a les quals sigui necesskria una orga-
nitzacio col-lectiva: c) establir laboratoris d'investigacio, reunions, etc.

d) assessorar la Diputacio en l'ordre d'estudis de la seva competencia;

(5) Reial Decret 3118/1976 de 26 de novembre; B.O.E. N-° 18, de 21 de gener de 1977, pagi-

nes 1490-1491.

(6) Dictamen-acord d'ampliacio de 1'Institut d'Estudis Catalans. Diputacio Provincial de Barce-

lona, 14 de febrer del 1911. Acord quart.
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e) correspondre amb els centres cientifics estrangers, intervenir en els
congressos internationals i en tots els actes, reunions i institucions en
que es judiqui convenient que sigui representada la ciencia catalana".
Pero, per altra banda, el mateix Dictamen-Acord feia preceptiva la in-
tervencio de l'Institut en actes que impliquessin la representacio de la
institucio com a tal (7):

"L'Institut d'Estudis Catalans es reunira en ple, en sessio piublica o
privada, sempre que sigui convenient. Haura de reunir-se en sessio piubli-
ca per a inaugurar les tasques de l'any i rebre nous membres; i en sessio
privada per a acordar el pressupost de despeses comunes i la proporcio
amb que cada Seccio hagi de contribuir a satisfer-les, aixi com per a
acordar respecte dels actes, funcions, reunions o institucions en que ha-
gi d'actuar, intervenir o esser representat l'Institut en ple. "

Totes aquestes questions juridiq es degueren debatre's en profundi-
tat aquella primavera de 1931, car l'Institut, en la seva reunio plenaria
del dia 28 de maig, estatui les bases segi ents per a la creacio de Socie-
tats filials de qualsevol de les seves Seccions (8):
"I. Es necessari l'acord de l'Institut pres a proposta de la Seccio

corresponent.
II. La Societat filial proposada haura d'esser catalana i tenir com a

finalitat la investigacio cientifica.
III. La Seccio corresponent de l'Institut tindrk un delegat en tota So-

cietat filial que haura d'esser convocat a totes les sessions.
IV. La publicacio de treballs per tota Societat filial haura d'esser

aprovada per la Seccio corresponent.
V. L'Institut podra, sempre que ho cregui convenient i previ infor-

me del delegat, suprimir el caracter de filial que hagues pogut con-
cedir a qualsevol Societat".

Totes aquestes disposicions de l'Institut foren puntualment accep-
tades i complilnentades tant per la Seccio de Ciencies com pel nucli de
cientifics interessats en la fundacio de la nova Societat.
Un cop passat 1'estiu i represes les activitats academiques, la Seccio

de Ciencies celebra una sessio el dia 28 d'octubre que compta amb la
presencia dels senyors Josep M. Bofill, Pere Coromines, Eduard Font-
sere 1 August Pi 1 Sunyer, aixi com dels Secretaris Redactors senyors
Gassiot, Raventos i Maragall. Previament invitats assistiren tambe en
aquests acte el Dr. Marian Faura i Sans i els senyors Angel Julia, Ra-
mon Peypoch, Estanislau Ruiz i Bonaventura Bassegoda, tots ells com

(7) Ibid. Acord sise.

(8) Informe del Dr. Pere Coromines, President de la Seccio de Ciencies , a la reunio d'aquesta,
corresponent al mes de juny de 1931. Llibre d'actes de la Seccio de Ciencies (1931-1938).
Arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans.
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a membres de la junta de la nova "Societat Catalana de Ciencies Fisi-
ques, Quimiques i Matematiques" i en representacio alhora del Dr.
Josep Estalella, President d'aquesta Entitat, els quals, despres de pre-
sentats, manifestaren que venien a polar-se a disposicio de la Seccio i
a establir contacte amb ella.

Els senyors Coromines, Fontsere i Pi i Sunyer explicaren als esmen-
tats senyors l'estructura de la Seccio de Ciencies i de les seves Entitats
filials, les conditions que regulen les publicacions d'aquestes i alguns al-
tres antecedents indispensables per a coneixer be la marxa de l'Institut.

El Sr. Gassiot llegi i fou aprovat un projecte d'invitacio de la nova
Societat adrecada als conreadors de les Ciencies Fisiques, Quimiques i
Matematiques de Catalunya, i hom acorda que fos impresa seguint la
pauta dels Cartells de Premis de l'Institut.

3. Preparatius per a l'acte oficial de la fundacio

El dia 13 de gener del 1932 tingue hoc al Palau de la Generalitat la
primera sessio de l'any de la Seccio de Ciencies. S'acorda que els Srs. Jo-
sep M. Bofill i Pichot i Eduard Fontsere i Riba visitessin el dia 15 vi-
nent el President de la Generalitat, M.H. Senyor Francesc Macia, el Con-
seller de Cultura, Senyor Ventura Gassol i 1'Alcalde Senyor Jaume
Aiguader, a fi de convidar-los a la sessio inaugural de la Societat Cata-
lana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques, que se celebraria
el dia 17 de gener, a les onze del matt, a la Casa de Convalescencia.

El Sr. Gassiot dona compte de la sessio preparatbria celebrada a l'Ins-
titut el dia 11 d'aquell mes per la Societat Catalana de Ciencies Fisi-
ques, Quimiques i Matematiques, en la qual el Dr. Estalella exposa
els treballs proparatius per a la fundacio; foren acceptats els Estatuts i
despres es procedi al nomenament de la Junta de Govern i de les Jun-
tes Directives de les Sections que quedaren constituides de la manera
segiient:

JUNTA DE GOVERN

President: Josep Estalella i Graells
Tresorer: Angel Julia i Saurf
Director de publicacions: Estanislau Ruiz i Ponsetf
Secretari: Josep Gassiot i Llorens

SECCIO 14 (FISICA I QUIMICA)

President: Ramon Peypoch i Pich
Secretari d'Actes: Francesc Sala i Catala
Secretari Redactor: Francesc Hernandez 1 Gutierrez
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SECCIO 2a (MATEMATIQUES I ENGINYERIA)

President: Bonaventura Bassegoda i Muste

Secretari d'Actes: Antidi Layret i Foix
Secretari Redactor: Antoni Munne i Camp

SECCIO 34 (ASTRONOMIA, METEOROLOGIA I GEOFISICA)

President: Marian Faura i Sans

Secretari d'Actes: Joaquim Febrer i Carbo
Secretari Redactor: Josep Balta i Elies

4. Inauguracio oficial de la Societat

La premsa de Barcelona recolli aixi 1'efem^ride de 1'acte inaugu-
ral (9).

"Diumenge al mati va tenir lloc, tal com era anunciat, la inauguracio
oficial de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Mate-
mktiques, nova entitat filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Fins al pre-
sent no existia cap agrupacio que, aplegant els elements dispersos que a
Catalunya conreen les disciplines que abasta l'enunciat de la nova So-
cietat, vingues a esser l'exponent del moviment cientific i tecnic del
nostre pats. Unicament les disciplines mediques i la historia natural
constitueixen una excepcio, que en aquests anys darrers cal estendre a
la Quimica, gracies a la creacio, en plena Dictadura, de la Societat de
Quimica de Catalunya. Cal esmentar tambe, d'altres agrupacions; pert
les unes per Ilur carkcter professional -Associacions de Directors d'In-
diustries, per exemple- d'altres, pel mateix carkcter unit al bandejament
sistemktic del catala, en llur vida oficial, l'Associacio d'Enginyers, antics
alumnes de l'Institut Quimic de Sarria, entre d'altres, no podien quasi
mai aspirar a reunir la totalitat dels eientifics i tecnies del nostre pais
com ara podra fer-ho, gracies a I'amplitud del seu abast, la nova Societat
Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques. "

"Aquesta, pel seu carkcter, per la seva organitzacio haurk, necessaria-
ment, d'aplegar tots els qui, a Catalunya es preocupen perque els estudis
cientifics trobin I'ambient i els mitjans necessaris per a Ilur ampli des-
cabdellament. La poca o molta tasca estrictament cientifica que ban
realitzat les organitzacions abans esmentades, vol dir que el camp del
qual ara s'inicia el conreu esta preparat per fuitar be. I l'exemple de la
tasca realitzada per la Institucio Catalana d'Historia Natural, la Societat
de Biologia, la Societat Catalana de Filosofia i d'altres permet d'esperar

(9) "La Publicitat", dimarts, 19 de gener de 1932.
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que l'entitat que diumenge entry a la vida oficial realitzara en les disci-
plines que li son peculiars un treball prou intens i eficient per organitzar
i valoritzar davant el mon la produccio cientifica catalana. "

"Cal, per aixo, que no li manquin les col•laboracions necessaries. I,
sobretot, que tots aquells elements que avui estan dispersos en altres or-
ganitzacions es captinguin de l'interes d'unificar les activitats de tots,
sota l'alt guiatge de l'Institut d'Estudis Catalans. La Societat de Quimi-
ca de Catalunya, que de totes les entitats semblants es la que, malgrat
el poc temps amb que comptava de vida, to un historial mes brillant, no
ha dubtat de sacrificar la seva existencia per tal d'enfortir la nova Enti-
tat. Aquest es l'ilnic cami aconsellable a Catalunya; si es vol fer, en el
terreny cientific, una tasca positiva."

La sessio inaugural tingue hoc a la Sala d'Actes de la Casa de Convales-
cencia el dia 17 de gener del 1932. Fou presidida pel M.H. Senyor Fran-
cesc Macia, President de la Generalitat, el qual tenia a ladreta els senyors
Pere Coromines, President de la Seccio de Ciencies i de torn de l'Institut,
i Ventura Gassol, Conseller de Cultura de la Generalitat; i a l'esquerra els
senyors Josep Puig i Cadafalch, President de la Secci6 Historico-Arqueo-
logica de I'Institut, i Jaume Serra i Hunter, Rector de la Universitat.
Hom compta amb l'assistencia dels membres de l'Institut senyors

August Pi i Sunyer, Eduard Fontsere, Josep M. Bofill i Pichot, Ramon
d'Alos, Lluis Segala i Ramon Jardi; tambe hi assistiren Antoni de Bolos,
de la Institucio Catalana d'Historia Natural, i els senyors Josep Esta-
lella, primer President de la nova Societat, i els membres d'aquesta
senyors Ramon Peypoch, Angel Julia, Estanislau Ruiz, Marian Faura i
Bonaventura Bassegoda.

Foren representades en aquest acte les seguents entitats:
Arxiu de la Corona d'Arago, pel seu Director, senyor Ferran Valls i

Taberner, tambe membre de 1'Institut.
Academia de Jurisprudencia i Legislacio de Catalunya, pel senyor Ra-

mon Coll i Rodes.
Academia de Ciencies i Arts de Barcelona, pel senyor Antoni Torroja

i Miret.
Academia de Bones Lletres, pel senyor Pelegri Casades i Gramatxes.
Academia de Medicina de Barcelona, pel senyor Jaume Pujiula i Dil-

me, S.J.
Escola d'Arquitectura, pel senyor Bonaventura Bassegoda i Muste.
Cambra d'Industries Quimiques i Amics de la Instruccio, pel senyor

Josep Agell i Agell.
Institut de Fisiologia, pel senyor Josep M. Bellido i Golferichs.
Escola de Bibliotecaries, pel senyor Pere Bohigas i Balaguer.
Institut-Escola, pels seus Professors senyors Ras, Bague i Vila.
El local on hom celebrava l'acte era ple de gom a gom.
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4.1. Discurs del President de la Seccio de Ciencies

Oberta la sessio pel President Macia, prengue la paraula el President

de la Seccio de Ciencies de l'Institut, Dr. Pere Coromines.

Comenca fent constar que l'acte que hom estava celebrant era el pri-

mer que l'Institut portava a cap en I'any jubilar de les seves noces d'ar-

gent. "El mes de maig d'enguany -digue-faro 25 ant's que la Diputacio

creava aquest Institut. Dels membres que aleshores foren nomenats en

queden nomes tint; quatre entre nosaltres: Rubio i Lluch, Puig i Cada-

falch, Masso i Torrents i el que us adreca la paraula. Absent a l'estranger

hi ha Josep Pijoan, Secretari de l'Institut, del qual se'n allunyk al cap de

poc d'esser treat". L'orador recorda la creacio de la Seccio de Ciencies

l'any 1911 i explica les finalitats que 11 foren assignades. Feu un esboc

del treball realitzat, "el qual no havia pogut seguir el ritme de les realit-

zacions en altres branques de l'activitat intellectual catalana, perque es

un proces natural que els estudis de les Ciencies Fisiques, Quimiques i

Matematiques no arribin a la plenitud fins que altres manifestations

com la Filologia, la Literatura, l'Art, les mateixes Ciencies Naturals

l'han assolida. En aquelles disciplines els fruits no es recullen sing des-

pres de recorrer el cami lentament i amb gran esfor;. En el camp cienti-

fic no son possibles els autodidactes que en el primer moment d'inspira-

cio son capacos d'escriure l'Oda a la Patria d'Aribau. "

Continua la seva intervencio el Sr. Coromines indicant que "en la tas-

ca que li escaigue d'emprendre a la Seccio de Ciencies calia recomencar-

ho tot de bell nou, comencant pel sistema filosbfic que sotmetes aque-

Ila ciencia a una disciplina metbdica. Unicament aixi es possible que la

terra sigui disposada per a donar els millors fruits. Calia tambe', i aixb

horn ho havia aconseguit d'una manera esplendida, que l'idioma catala

retrobes la fixesa de les llengiues vives".

El Sr. Coromines continua dient que si be era cert que hom podia fer

mes -calia, sobretot, no oblidar la persecucio sbrdida de que els set

anys de Dictadura feren objecte a 1'Institut -hom no podia qualificar

els set anys passats d'esterils. L'intent fou de suplir amb els organismes

de l'Institut l'organitzacio deficient que l'Estat tenia a Catalunya en el

camp cientific. "Si girem la vista enrera prossegui- veiem , en relacio

amb la Seccio de Ciencies, la fundacio de la Societat de Biologia de Bar-

celona (10), el reconeixement de la Institucio Catalana d'Histbria Natu-

ral com a filial de l'Institut, el Servei Meteorologic, que ha assolit cate-

goria international, i el Laboratori de Psicologia, que com horn recorda-

ra, fou victima d'una de les primeres escomeses dictatorials". Assenyala

(10) La Societat de Biologia de Barcelona, fundada I'any 1912, canvia el seu nom el 1962 pel

de Societat Catalana de Biologia.
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les dificultats que s'oposaven a la realitzacio d'aquesta vasta obra i la li-
mitacio de mitjans economics, 1'escassetat de personal preparat, etc.
Sobretot mancava a Catalunya una disciplina cientifica.

"Avui, pero - continua el Dr. Coromines-, la tasca realitzada i l'exis-
tencia de les filials de l'Institut abans al•ludides, permet de considerar
superades aquelles dificultats. Entre aquestes filials de l'Institut quedava
un clar. I aquest es el que ve a omplir la Societat Catalana de Ciencies
Fisiques, Quimiques i Matematiques, que avui es presentada. Aquesta
nova fillola de l'Institut ja neix forta, perque es nodreix d'altres entitats
preexistents. "

El Sr. Coromines feu constar que en la constitucio de la nova entitat
hom havia procurat que fos permesa 1'entrada entre els seus elements
des de l'enginyer fins a 1'home que especules en les matematiques mes
pures. Les activitats de la Societat Catalana de Ciencies es podran mou-
re en un pla completament lliure. Aquesta es la doctrina que ha esta-
blert l'Institut d'Estudis Catalans en allo referit a l'organitzacio de les
seves institucions cientifiques. Unicament els imposa que emprin la
llengua catalana en totes les publicacions i reunions, i que sotmetin les
dites publicacions a 1'examen previ de la Seccio de Ciencies, per tal de
comprovar si veritablement tenen una finalitat cientifica. L'orador aca-
ba el seu discurs donant per constituida la Societat Catalana de Ciencies
Fisiques, Quimiques i Matematiques, i congratulant-se de celebrar-ne la
sessio inaugural amb aquell aplec de persones tan valuoses com repre-
sentatives. El seu discurs fou llargament aplaudit.

4.2. Discurs del President de la Societat Catalana de Ciencies Fisiques,
Quimiques i Matematiques.

A continuacio feu us de la paraula el doctor Josep Estalella, president
de la nova entitat, el qual es referi en el seu discurs a "L'evolucio de les
societats cientifiques".

El doctor Estalella comenca exposant una breu histbria de les Socie-
tats cientifiques a Catalunya, i, especialment, a Barcelona, durant el
segle XIX. En compara l'evolucio amb la de les agrupacions d'altres pai-
sos, i assenyala que, com sempre, les Societats conreadores de la Histo-
ria Natural son les que han assolit un descabdellament mes facil, gravies
al fet que, per a investigar en botanica, en geologia i en zoologia, es la
naturalesa mateixa la que ofereix el mes gran laboratori, Tambe a Cata-
lunya veiem com una entitat cientifica que compta amb trenta anys
d'existencia es la Institucio Catalana d'Histbria Natural (11).

(11) La Institucio Catalana d'Histbria Natural , fundada l'any 1899, es converti en filial de I'Ins-
titut l'any 1915.
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"Encara que aixo represents apartar-me una mica del tema -digue el

doctor Estalella- he defer una remarea puix que considero que to influen-

cia sobre les possibilitats d'existencia d'entitats cientifiquesa Catalunya

i l'amplitud de llur treball. A Espanya oficialment consta que hi ha diver-

ses universitats, pero, de fet, nomes n'hi ha una, la de Madrid, que es la

que es reserva l'atorgacio de doctorate. Les altres son sucursals. Una su-

cursal es, tambe, la de Barcelona, i aixo fa que tots els esforcos veritable-

ment cientifics dell estudiants nodreixin les societats cientifiques ma-
drilenyes. Caldra que amb l'Estatut (12) aixo no pugui succeir, i que la
nostra Universitat sigui una veritable Universitat, la Universitat propia. "

Justifica el Sr. Estalella l'amplitud de les disciplines de la Societat
Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques perque, en
reduir la seva influencia a Catalunya, cal enfortir-la, donant-li un ma-

jor camp d'activitats, per tal que pugui aplegar un major nombre de

col•laboracions. Digue el Sr. Estalella que considerava una marrada en el
cams que les Academies -aristocracia o seleccio de la Ciencia- prece-

deixin les Societats cientifiques. Les Academies, en bona logica, hau-
rien, com les aristocracies, de formar-se per seleccio entre la democra-

cia - que en aquest cas esta representada per les Societats. Pero, per

aixo, cal donar una major forca a les Societats, les quals han d'esser
obertes, i nodrir-se de la democracia de la Ciencia. Marcy les diferencies
entre els treballs de laboratori a principis de segle 1 els d'ara, 1 el domini

actual de les investigacions sistematiques.
"Tots aquests inconvenients o, diguem-ne, problemes, ens els presen-

ta pel caire mes favorable el bell gest de l'Institut d'Estudis Catalans, vo-

lent aplegar a l'entorn de les Societats cientafiques catalanes els verita-
bles investigadors. L'investigador individualitzat, a causa dels noun sis-

temes de treball que s'imposen, es va fent prkcticament impossible.
D'aci que els agrupaments com el que avui inaugurem -digue el Sr. Es-
talella- siguin imprescindibles si es vol fer tasca cientifica seriosa. "

"La bona disposicio de l'Institut d'Estudis Catalans, d'aplegar-nos i
de donar-nos les possibilitats perque la nostra Societat pugui nodrir-se

de tots els veritables investigadors, ens assenyala una obra quefarem els

possibles per complir. Serem una filial mes que procurark complir les

directives que se'ns assenyalin. "
"I permeteu que recordi, per acabar, aquella comparanca que dies en-

rera feia davant els amics de la nova Societat. Jo veia l'Institut com una

columna granitica, de fonament incommobible, que soste la gran obra

cultural de Catalunya, i al voltant d'ella enrotllem avui un sarment que

volem conrear per tal que dons nombrosos fruits uberrims."

(12) En aquells moments I ' opinio publica catalana estava pendent de I'inici del debat sobre I'Es-

tatut de Nuria a les Corts Espanyoles, cosa que no es produi fins al 6 de maig d'aquell any.
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El Senyor Estalella fou molt aplaudit pel seu parlament. Tot seguit
el President de la Generalitat dona per clos l'acte. Els assistents visita-
ren a continuacio, acompanyats pels membres de 1'Institut, les depen-
dencies de 1'antic Hospital de la Santa Creu, en les quals quedara ins-
tal1lat, tan aviat com siguin enllestits els treball d'acondicionament,
l'Institut d'Estudis Catalans.

5. Presa de possessio de la junta de Govern

L'andema de l'acte fundacional se celebra ]a sessio de constitucio de
la Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques,
amb la presa de possessio de la junta de Govern.


