Palabras de Introducción del Director de la RSEAP en el homenaje a los Dres.
D. Avelino Corma Canós y D. Antonio Pellicer Martinez (15-05-2012)
Senyores, Senyors, Amigues i Amics
En nom de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País vos agraïsc a tots la vostra assistència a
aquest acte d'homenatge a la Ciència, la Investigació, els avanços tecnològics, la innovació i la
creativitat a la Comunitat Valenciana, un homenatge personalitzat en els il·lustres científics
Dr. Avelino Corma Canós i
Dr. Antonio Pellicer Martínez
En la taula m'acompanyen els Rectors Magnífics de la Universitat de València, Estudi General i de
la Universitat Politècnica de València, així com el secretari general de la RSEAP.
Ens acompanyen, també, en aquesta sala
El Rector Magnífic de la Universitat Jaume I de Castelló, Vice-rectors i Vice-rectores dels equips
rectorals de les Universitats de València, Estudi General, de la Politècnica de València i de la
Universitat Jaume I de Castelló.
Directors i Degans d'Escoles i Facultats de les dues Universitats Valencianes.
Presidenta del Col·legi de Metges de València.
Representants de la Reial Acadèmia de Medicina de la Comunitat Valenciana.
President de l'Institut Mèdic Valencià
Delegat del Consell Superior d'Investigacions Científiques a València
Investigadors i investigadores de diferents Centres i Instituts d'Investigació, així com Professors i
Professores de les diferents universitats valencianes.
Representants de les organitzacions empresarials AUTORITAT PORTUÀRIA, AVE
Regidors de l’Ajuntament de València pel Grup de Compromís.
Director de la Orquestra de València Palau de la música
Ex-rector de la Universitat de València
Professionals del món de l'economia, del dret, de l'enginyeria, sociologia,
En definitiva una mostra representativa de tota la Societat Valenciana ha volgut estar hui ací amb els
dos homenatjats.
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(Tot seguit, el Director, fa la presentació del xicotet intermedi musical programat a aquest efecte)
Vull recordar que la Societat Econòmica d'Amics del País ha demostrat des de la seua fundacióen
1.776 una vocació musical permanent, per això iniciarem l'acte d'homenatge de hui amb música,
amb una partitura d'un genial compositor i músic que al seu talent unia la seua capacitat de treball,
la seua capacitat investigadora, les seues habilitats, la seua creació captivadora, ja vos imagineu de
qui vos parle: segle XVIII un compositor que va viure entre 1.756 i 1.791.
Una voz en off
.
..........En efecto, como todos ustedes estarán imáginando, se trata del genial compositor Wolfgan
Amadeus. Mozart, del cual vamos a escuchar los dos movimientos más famosos: Larghetto y
Allegretto con variazioni, de una de sus obras maestras considerada entre las más interesantes y
bellas del repertorio camerístico de todos los tiempos: nos referimos naturalmente a su fantástico
quinteto con clarinete en la mayor K. 581, dedicado a su amigo Anton Stadler. Es el único quinteto
con clarinete compuesto por Mozart y está fechado en septiembre de 1789. Nos ofrecen su versión
de estos dos movimientos, el grupo cameristico de alumnos del Conservatorio superior de Música
de Valencia, compuesto por Sergio Delgado, clarinete; violeta Rosell, violín, Mario García, violín;
Xavi Puig; viola y Esperanza Hernández, violoncello, bajo la dirección de la profesora Ana
Fontestad.
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