Homenatge del Consell Valencià de Cultura al
professor Primo Yúfera
Amb la participació d’Avelino Corma, Justo Nieto i Jaime
Primo

Palau de Forcalló. València, 10 de juliol.- El Consell Valencià de Cultura
volia aprofitar que enguany se celebra el primer centenari del naixement del
bioquímic Eduardo Primo Yúfera per a organitzar un homenatge a la seua
figura. A banda de les raons estrictes de la seua importància com a científic
i professor, cal recordar que Eduardo Primo va ser membre del Consell entre
els anys 2002 i 2007, any de la seua mort.
El president Santiago Grisolía ha obert l’acte amb unes paraules en què
reconeixia la justícia d’este homenatge, i donava les gràcies a la família i als
membres de la comunitat científica presents en la Sala de Plens. També ha
saludat Juan Carlos Fulgencio, en la seua primera visita al Palau de Forcalló
com a delegat del Govern. Entre els presents, també estaven Ramon Ferrer,
president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Cristina Molina,
directora de l’IATA, Mercedes Hurtado, presidenta del Col·legi de Metges,
i Beatriz Veces, presidenta del Col·legi d’Enginyers Químics.
El president Grisolía ha donat la paraula a José María Lozano, president de
la Comissió de les Ciències del Consell, que ha fet un repàs de la biografia
de l’homenatjat. Tot seguit ha parlat el fundador de l’Institut de Tecnologia
Química, Avelino Corma, que ha fet un recorregut per la formació científica
d’Eduardo Primo. S’ha centrat sobretot en el seu gran projecte de l’IATA,
en el qual va reunir dues de les seues obsessions: fer ciència i transferir-la.
També ha parlat dels seus anys difícils al davant del CSIC. Ha dit que va ser
el primer president professional del Centre Superior d’Investigacions
Científiques, en el qual, per a modernitzar-lo, “va haver de fer front a forces
tremendes en contra.”

L’exrector de la UPV, Justo Nieto, en una semblança personal del seu amic,
ha recordat els pilars fonamentals d’Eduardo Primo Yúfera: família, treball
i pàtria, per estes ordre, i ha afegit que són estos els pilars d’una societat de
progrés. També ha recordat, en una intervenció plena d’anècdotes personals
sobre Eduardo Primo, el que d’ell deia Vicente Simó Santonja: “Eduardo no
alçava pols per on passava.”
Jaime Primo, el fill del científic, ha tancat les intervencions recordant la
importància que va tindre per a son pare formar part del Consell Valencià de
Cultura en els últims anys de la seua vida. Recorda que deia que ací estava
per a servir a la cultura al costat de persones d’ideologies distintes, amb les
quals es va unir per a promoure-la. I ha acabat agraint en nom de la família,
als membres de la taula i al Consell Valencià de Cultura, este acte
d’homenatge a un dels grans científics valencians del segle XX.

