Intervenció de Neus Lloveras en el lliurament del Premi Roig Toqués 2011
Avui, amb aquest premi, estem fent dues coses. En primer lloc, estem honrant la
memòria d’en Francesc Roig Toqués. Des de les institucions el reconeixement a les
figures com la de Francesc Roig Toqués no només és necessari, és imprescindible.
Una persona que, desinteressadament, va aportar a la comunitat construint i
mantenint un museu i, donant difusió a Vilanova i la Geltrú amb la seva famosa
Carpa.
Persones implicades com ell donen gruix, donen múscul a una ciutat. I per això les
hem de celebrar i les hem de recordar. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú,
mitjançant els seus organismes culturals i patrimonials, està buscant la millor
manera de preservar el llegat museístic d’en Francesc Roig Toqués. I no és fàcil.
Sabeu per què? Perquè en el fons, el museu era ell.
El Museu de Curiositats Marineres podia semblar un calaix de sastre, perquè hi
havia de tot i molt divers, però en Francesc Roig Toqués el relligava, quan ens
explicava els detalls de cada element, de les dents de tauró, de les maquetes
navals, del mascaró de proa, i tants altres... Aquell calaix de sastre es convertia en
cultura.
Això era fantàstic i alhora representa un gran repte per definir com preservarem el
seu llegat. Però estic segura, que amb la implicació de tots, trobarem la manera.
Com deia al començament, amb aquest premi estem fent dues coses. I la segona
cosa és reconèixer una trajectòria lligada amb el mar i amb la divulgació d’allò que
té a veure amb el mar. I per això avui tenim amb nosaltres a la Doctora Josefina
Castellví, Oceanògrafa biòloga marina, divulgadora i científica de prestigi que
acumula una extensa llista de premis i distincions. Ha estat una dona pionera, que
va dedicar-se a l’oceanografia quan aquesta ciència, en paraules d’ella mateixa, era
“cosa d’homes”.
La vessant més coneguda de la seva tasca ha estat allò relacionat amb les
investigacions realitzades a l’Antàrtida, el continent gelat, on la Doctora Castellví va
ser pionera de nou, dirigint durant anys la ‘Base Antàrtica Española Juan Carlos I’,
on ha realitzat nombroses campanyes oceanogràfiques.
Però crec que l’element que fa més valuosa encara la seva tasca científica és la
seva tasca divulgadora. La investigació científica és important, però com que sovint
no es veu gaire, hi ha el perill d’oblidar aquesta importància. I per això és essencial
la tasca dels divulgadors científics, d’aquelles persones que més enllà d’investigar,
comuniquen i comuniquen bé i, acosten un món complex com és la ciència al gran
públic.

I no és casualitat que el llibre que la Doctora Castellví va escriure sobre les seves
vivències a l’Antàrtida sigui un material de referència a les escoles. Igual que la
quantitat d’entrevistes i participacions en programes en què l’hem pogut veure. I
aquesta combinació de científica de renom, amb una gran activitat divulgadora
relacionada amb el mar és el que avui tenim la satisfacció de reconèixer i de
premiar.
En els múltiples testimonis que ha deixat, la Doctora Castellví ha descrit, més enllà
de la bellesa del paisatge antàrtic on el blanc del gel té infinites tonalitats, l’impacte
inesborrable del seu pas pel continent austral, que li va ensenyar a apreciar les
coses que realment importen, i li va recordar el valor de la solidaritat entre les
persones, imprescindible per tirar endavant.
Quedem-nos doncs amb aquestes lliçons i celebrem la tasca i el mèrit de la Doctora
Josefina Castellví.
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