
Moltes gràcies, Senyor President
Honorable Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
Senyor President de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica
Distingits companys d’aquesta mesa
Senyores i senyors

Siguen les meues primeres paraules d’agraïment en nom i representació del Senyor
Rector Magnífic de la Universitat de València per l’amable invitació a participar en
aquest acte de l’Institut d’Estudis Catalans, institució de la qual celebrem enguany el
primer centenari, en què els membres de la Universitat de València ens sentim a casa
nostra i amb la qual ens uneixen acords marc de col·laboració des de ja fa molts anys.

Els meus millors desitjos institucionals, doncs, per a una llarga vida a aquest Institut
perquè puga continuar la seua excel·lent tasca cultural i científica.

Entre els diversos acords específics de col·laboració que uneixen l’Institut d’Estudis
Catalans amb la Universitat de València, considere que el conveni de coedició de La
ciència en la història dels Països Catalans resulta particularment atractiu. És, doncs, un
motiu especial de satisfacció que després de l’encomiable treball ja realitzat, assistim
avui a la presentació del segon volum que ens porta al període de la Il·lustració.

Que un distingit historiador i catedràtic de la nostra Universitat, el professor Víctor
Navarro, siga membre del consell editor d’aquesta important obra ens omple
especialment de satisfacció i d’orgull.

Des d’ací, la meua més efusiva i entusiasta felicitació institucional per aquesta
magnífica obra d’erudició que, sens dubte, fa una aportació de relleu a un vessant
cardinal en la història dels pobles i de les civilitzacions, la seua contribució a la ciència.
He après del professor López Piñero a sentir-me legítimament orgullós de la nostra
tradició i dels nostres antecedents científics, i considere, per tant, que obres com les que
ara ens presenta l’Institut d’Estudis Catalans realitzen una inestimable contribució a
posar en valor la nostra memòria històrica.

Moltes gràcies


