
SALUTACID

Se m'han demanat unes ratlles per al Butlleti de la Societat Catalana de
Ciencies Fisiques , Quimiques i Matematiques . Naturalment les escric amb goig
i com a mostra d'apreci pel que esteu fent i d'encoratjament en la vostra
tasca.

No es pas la primera vegada que saludo i dono testimoni public de ]a me-
va admiracio per 1'Institut d'Estudis Catalans i les seves filials i per tot el
que han fet en els anys mes dificils per mantenir i difondre la nostra iden-
titat cultural , bo i assegurant la qualitat cientifica i la coherencia de les apor-
tacions. El respecte que s'ha guanyat l'Institut a casa i a fora i particularment
el fet que les noves promocions d'investigadors de Catalunya hagin volgut
aplegar-se al seu voltant amb una tossuderia que les honora , demostra clara-
ment el que ha significat i segueix significant per a tots nosaltres . D'altra
Banda em sembla evident que una de les caracteristiques mes positives d'a-
quest fenomen de vitalitat i continuitat ha estat precisament 1'enfortiment i
la posta al dia de filials com la vostra que, a partir del solid nucli institucio-
nal del que disposavem han anat donant mostres cada cop mes intenses d'a-
questa qualitat, tan catalana , de captar el que conve fer a cada moment i de
trohar les formules adequades per fer-ho.

Els meus contactes personals amb la Societat Catalana de Ciencies FIsi-
ques , Quimiques i Matematiques son anteriors a la restauracio de la Genera-
litat de Catalunya i la meva designacio corn Conseller d'Ensenyament i Cul-
tura. Poe despres d'aquesta designacio vaig tenir el gust de rebre oficialment
una delegacio de la Societat i d'intercanviar punts de vista sobre corn hau-
riem d'enfocar les activitats de recerca al nostre pals i que correspondria fer
eventualment al nostre Departament i ara, despres d'un any i mig llarg en la
tasca d'estructurar-lo, em doneu 1'oportunitat de referir.me novament al tema.
D'altra panda el fet que les meves ratlles en aquest tercer numero, primer
publicat des del restabliment de la Generalitat , vinguin a completar un tr+nt,c

[127]



8 PERT PI-' iT,NY-ER 1 13^11'O

en que les han 'precedides les dels Presidents de la Societat i de 1'Institut en
els moments de la seva publicaci6 els eminents i apreciats amics Drs. Heri-
bert Barrera i J. Alsina i Bofill, fan que les escrigui amb especial illusi6 i
amb plena consciencia de la continuitat que estem tractant de restablir.

No em correspon a mi naturalment ponderar la qualitat i el rigor amb

que s'han fet els dos primers numeros del vostre Butlleti ni el treball conti-

nuat de tants investigadors que el fan possible. Si crec pero que he de sub-

ratllar que l'aparici6 regular d'una publicacio cientifica de 1'exigencia de la

vostra, en catala, demostra una vegada mes la inquietud dels nostres investi-

gadors i 1'aptitud de la nostra llengua per a totes les exigencies de la ciencia

contemporania. Finalment, l'enllac que estableix la vostra publicacio amb ]a

realitat cientifica dels anys trenta i amb tot el que s'ha fet des de flavors,

superant aixi un trencament que fou particularment tragic per a la nostra

cultura, constitueix un esforc de recuperaci6 inestimable.

En aquest esforc de recuperaci6 la Generalitat de Catalunya pren natu-
ralment la part activa i rectora que li correspon. En el que fa al nostre De-
partament, els poders efectius de que disposem de moment es centren en la
posta en marxa, el mes rapidament possible, del catala a 1'escola per a tothom
i de l'escola en catala per als que ho desitgin. Creiem en efecte, que aquesta
tasca de normalitzaci6 linguistica es absolutament essencial per al nostre pals
i per aixo l'hem considerada prioritaria; tasca d'altra Banda a la que vosal-
tres esteu collaborant ben eficacment amb el Butlleti.

Aquesta prioritat no significa pero de cap manera que considerem que

les nostres funcions s'acaben aquf. Reivindiquem per a Catalunya, com sa-

beu, la responsabilitat sabre l'ensenyament, la cultura i ]a recerca. En aquest

sentit hem donat suport a l'acci6 immediata dels nostres parlamentaris i de

la Comissi6 Mixta de traspassos de serveis en tot el que tecnicament ens cor-

respon. Per orientar-nos en el futur, el President de ]a Generalitat a pro-

posta meva nomena el Consell d'Ensenyament i Cultura hereu d'una brillant

tradici6 i que ja esta treballant per a nosaltres amb una dedicaci6 exemplar.

Una de les seves primeres actions ha estat organitzar-se en set Ponencies de

les quals una esta ja especificament consagrada a Politica Cientifica i Recerca.

Aquesta acci6 demostra no tan sols la nostra confianca en els homes que la

constitueixen sin6 tambe la nostra voluntat d'assessorar-nos be i per tal de

preparar, ja des d'ara, el terreny adequat per a que la Generalitat pugui es-

tablir una politica efectiva quan obtingui la plena autonomia que tots de-

sitgem.

Veieu, per tant, que en aquest inici de la nostra gesti6 treballem en la

mateixa direcci6 en que ho feu vosaltres a la Societat Catalana de Ciencies

Fisiques, Quimiques i Matematiques. Tots hem de participar en el mateix

projecte de reconstrucci6 d'una estructura cientifica esquarterada i no se'ns
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oculta la importancia cabdal que aquesta reconstruccio ha de tenir en la del
pals en general. Gracies per tant pel que esteu fent i tingueu ]a seguretat
que ho seguim d'aprop i amb tot el desig de poder-vos estimular aviat, ben
efectivament.

PERE PI-SUNYER i BAYO

[Conseller d'Ensenyament i Cultura de
la Generalitat de Catalunya.]
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