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En primer hoc voldria agrair la seva presencia en aquest acte al Presi-
dent del Parlament de Catalunya, Sr. Heribert Barrera, al Conseller
d'Ensenyament de la Generalitat, Sr. Joan Guitart, al President de l'Ins-
titut d'Estudis Catalans, Sr. Enric Casassas, al Secretari General de l'Ins-
titut, Sr. Ramon Aramon, al Vice-president de la CIRIT de la Generali-
tat de Catalunya, Sr. Gabriel Ferrate, al Senador per Catalunya Sr. Pere
Pi-Sunyer, als membres dc l'Institut d'Estudis Catalans Srs. Jordi Carbo-
nell, Anscari Manuel Mundo, Enric Ras i Joan Ainaud, a tots els conso-
cis de la Societat Catalana de Ciencies i de les altres Societats filials de
l'Institut, aixi com a tots vostes, senyores i senyors, que amb llur
presencia evidencien l'interes per la ciencia contemporania al nostrc pals.
Tambe voldria agrair d'una manera especial la presencia del Dr.

Rossend Carrasco i Formiguera i de la seva muller, la senyora Nuria
Pi-Sunyer de Carrasco. El Dr. Carrasco i Formiguera es un dels prota-
gonistes de 1'esplendida etapa cientifica que sera glossada pels confe-
renciants d'avui.

Quan la nostra Societat es posy en contacte amb el Dr. Jaume
Pi-Sunyer, resident a Nova York, i amb el Dr. Thomas Glick, que viu
a Boston, sabiem que hi havia hagut contactes entre I'Institut de Fisio-
logia de l'Institut d'Estudis Catalans i fisiblegs nord-americans abans de
la guerra civil espanyola. Allo que era, pero, fora del nostre coneixement
era que aquests contactes cientifics haguessin estat tan intensos i impor-
tants. Aquest fet no ens ha d'estranyar, car els guanyadors de la contesa
civil esmer4aren molts esforcos per tal d'amagar a les generacions de la
postguerra la realitat cientifica a Espanya, i en especial a Catalunya,
durant els decennis dels anys vint i trenta. Aquesta politica anava desti-
nada a impcdir que les noves promocions d'universitaris ignoressin que,
per cxemple, cl Dr. Rossend Carrasco havia estat Professor agregat de
Malalties de la Nutricio a la Universitat Autbnoma de Barcelona, on el
Dr. Jaume Pi-Sunyer era Professor auxiliar dc Fisiologia i el Dr. Ramon
Aramon ensenyava Filologia Romanica com a Professor ajudant a la ma-
teixa Universitat. Tots ells foren cessats de llurs Hoes de treball a la Uni-
versitat, juntament amb el Rector Pere Bosch 1 Gimpera 1 amb tants
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altres professionals de valua extraordinaria, per una Ordre del nou regim

signada el dia 28 de gener de 1939.
Es per tant per a nosaltres un motiu de satisfaccio, en uns moments

que la nostra Societat i tot l'Institut inicien una nova etapa de normali-

tat cientifica i academica, de poder retre un merescut homenatge als

investigadors d'aquelles generacions, 1'obra cientifica i de ciutadania

dels quals ens es un estimul constant per al treball de cada dia.
Moltes gracies.

Paraules pronunciades pel Dr . Josep M . Tura i Soteras , President de la Societat, a la Sala d'Actes

de I'Institut d'Estudis Catalans el dia 4 d'octubre de 1982.


