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Valencia, 11 de marzo de 1994

Hem arribat al final d'aquest acte solemne d'investidura com a doctors "honoris causa"
de la Universitat de València dels professors Robert G. Edwards i André Maréchal.
Però, abans que d'acord amb el ritual, pronuncie les paraules formals de cloenda, que
se'm permeta dir-ne unes altres, sentides, de salutació als dos il·lustres professors que
acaben de rebre la més alta distinció que pot atorgar la Universitat de València. Unes
paraules de salutació, de felicitactó i també de reconeixement.
Paraules de reconeixement, no únicament pels treballs científics dels nostres dos nous
doctors i pels resultats assolits amb aqueixos treballs, sinó també pel magisteri que
han exercit al llarg d'anys sobre els nostres departaments d'òptica i de pediatria,
obstetrícia i ginecologia, a través d'alguns dels seus membres més qualificats, com ha
quedat palés en les sengles "laudatios" que han pronunciat els professors Carlos
Ferreira i Antonio Pellicer. Sense aqueix magisteri, ni l'òptica en un cas, ni la
reproducció humana, en l'altre, no haurien assolit tan prompte, ni de manera tan plena,
el nivell que ambdues àrees han aconseguit a dins de la nostra universitat.
Per tot això, per la doble raó d'una vida dedicada amb gran èxit a l'activitat científica,
docent i investigadora, i per l'orientació i el suport científic que hem rebut de tots dos
professors, era de singular justícia que la universitat els honorara en proporció a llurs
mèrits, ço és, amb la distinció més alta que pot concedir.
Professor Maréchal, professor Edwards: que la nova relació que acabeu d'encetar com
a doctors eximis d'aquesta institució, siga tan profitosa per a nosaltres com ho ha estat
fins ara i per a tots dos tan grata com per a nosaltres profitosa.
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