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Obstacles absolutament insalvables impedeixen Trueta d'inaugurar les

tasqucs cientiliques d'aquest Congres amb la seva prescncia i amb la seva

paraula . Caldra quc ens acontentem amb el scu testimoni cscrit , el text

dc la seva conferencia quc hegira Antoni Trias i Rubies.

Ningu no espcra que jo presenti Tructa. Pcrque tothom el concix,

ningu no es pot sorprendre quc Ii oferissim aqucst floc d'honor en la

reunio que estem comenr ant. Tructa cs avui per avui la personalitat mes

signiticativa del nostre pals en el camp de la Biologia. L'obra que ha dut

a terms pot anivcllar-se amb lcs de mss qualitat en el terrcny de la

investigacio. Les seves troballes en fisiologia i en patologia ossia i sobretot

Ies seves descobertes estudiant la circulacio intrarrenal podem considerar-

Ics com a classiqucs. I tant o mss valor quc a les troballes, jo cl donaria

al rigor del metode de recerca.

Per tot aixo Tructa cs un cxemple; i tambc una acusacio. Un cxemple,

nerque ens ha dernostrat tot cl quc on home intelligent i dotat de vocacio

pot aconseguir en un mecli adequat. I una acusacio perquc ens obliga a

prcguntar-nos quantes realitzacions no perd el nostre pals per no poder

olerir als estudiosos cis mitjans de treball indispensables. Perque tots

estem conven4uts quc, sense forcos, Trueta no hauria pas pogut

donar tot el fruit amb quc ha enriquit tantes branques de la fisiologia

i de la patologia.

Si Tructa es un cxemple en la faccta d'investigador, ho es tant o mes

encara en Ia faccta cfvica. Ell matcix s'ha definit «enemic dels extremismcs

i de la violencia, tant d'esqucrra corn dc dreta». Per aquesta tan noble

condicio haguc de seguir Cl cam! cle 1'exili, trist i contra natura perque

l'home ha estat let per a viure i treballar a casa seva.

Aquesta contrarictat obligada per les conviccions civiques de Tructa

tambe lou fructifera en aqucst aspccte. Tructa s'adona que ]a nocio quc

els anglesos tenien d'Espanya excloia la realitat peninsular diversfssima.

En un moment determinat cm sembla -diu- que els anglesos posaven

una mica massa de castanyoles i guitarres en la rneva procedencia i quc

s'estranyaven massa do la meva puntualitat». Per aixo va escriure cl llibre

<,The spirit of Catalonia», editat a Oxford cl 1946, amb el qual fcia coneixer

els fonaments del pals i ics seves caracterfstiques basiques, democratiques,
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Teals i pactistcs, precedents que permetien a Trueta trobar-se a Angla-
terra com a casa seva.

Heus aquf els motius pcls quals hem sentit com un deure integrar
Trueta en el nostre Congres corn a invitat d'honor.

Tot escoltant la llico escrita per Trueta, tot meditant la llico de ]a
seva vida i do la seva obra, afermem el proposit de propugnar per al nostre
pats una organitzacio que permeti a tothom do rornandre-hi i que oferciai
als talents que indiscutiblement tenim, les nrrxirnes possibilitats de ren-
dinment.

Dr. Trias: feu-nos el favor de llegir ]a confcrcncia do Josep Trueta i

Raspall sobre «Els grans processos involutius de I'homc d'avui».
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