
CONTRAPUNT ENTRE EL PASSAT I EL FUTUR, EL PRESENT
COM A CAMP D'ACTUACIO DELS CIENTIFICS CATALANS

per

Enric Casassas i Simo
President de 1'Institut d'Estudis Catalans

Hem de donar les gracies al professor Glick per la seva brillantfssima
exposicio, i al professor Pi-Sunyer per aquests comentaris tan viscuts.
Hem d'agrair 1'excel•lent exposicio del professor Glick, no solament per
erudita, sing tambe pel seu contingut huma, el sou contingut humanis-
tic. En aquesta exposicio hem vist reflectida tot una epoca d'un interes
ben extraordinari per a tots nosaltres. Hem escoltat una analisi dels
tomes i tambe de les persones, de les maneres d'esser de les persones
quo hi participaren; i, en sentir els noms de molts dels implicats en
aquesta historia i abans que el professor Glick no en fes una serie de
comentaris a la segona part de la seva confcrencia, a mi se m'ha fet ja
present d'una manera molt intensa la questio del compromis dels cicn-
tifics envers els problemes de llur temps, no solament els problemes
cientifics sing tambe tots els problemes generals. En aquesta exposicio
del professor Glick i a partir de totes les consequencies historiques que
despres seguiren, s'ha vist la demostracio de fins a quin grau aquest com-
promis li es exigit al cientific per la histbria en un moment o altre.

Aci assistim ara a la sessio inaugural del curs 1982-83 de la Socictat
Catalana de Ciencies, formant part dels actes del cinquante aniversari
d'aquesta Societat. En rcalitat aqucst cinquante aniversari 1'estem cele-
brant al llarg de tot un any o un any i mig, a causa de la indefinicio del
moment inicial en que fou establerta aquesta Societat, perque hi ha
dues o tres dates que podrien prendre's com a punts de partida; el fet
es que d'actes importants, diguem-ho aixi, n'hcm fets tres, i aquest n'es
cl tercer. El primer acte fou l'inaugural del curs passat, en el qual el pro-
fessor Gabriel Ferrate, Vice-president de la CIRIT, ens parla de la poli-
tica cientifica de la Generalitat i comenta algunes idecs generals sobrc
la politica quc cs prcvisible que la Generalitat desenvolupi en cl terreny
de la rcccrca. El segon acte fou la Jornada Jubilar que duguerem a
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terme al comencament d'aquest any, en la qual el professor Klose parla

de "Canals de cooperacio cientifica internacional dins el marc de la

Comunitat Econbmica h:uropea"; el tercer es aquest acte d'avui. A

mi m'agradaria de fer la glossa seguent: aquells dos acres anteriors foren

uns actes amb temes de projeccio vers el futur, mentre que 1'acte d'avui

es un acte de reflexio i d'analisi historica d'un passat proper, i en aqucst

contrapunt entre el passat i el futur tenim el present. En realitat, entre

la troca de mil fils embullats que constitueixen el passat, d'una banda, i

la troca de mil fils que constituira el futur, de 1'altra, hi ha una zona

d'interseccio amorfa, difusa, en certa manera caotica, que es la que en

diem present, i aci es on nosaltres som i hem d'actuar. La feina que s'ha

de fer en el present consisteix a cercar els fils significatius de la troca del

passat i els fils que poden esser o que han d'esser significatius de la troca

del futur, i intentar de nuar-los. Aquesta tasca del present, en el camp

de la ciencia, vol dir, per a la Societat Catalana de Ciencies Fisiques,

Quimiques i Matematiques i per a l'Institut d'Estudis Catalans, partici-

par, contribuir d'una manera decidida als esforcos que s'estan fent, que

estem fent, per superar lcs dificultats croniques que impcdeixen o re-

tallen el ritme de creixement de 1'activitat cientifica en el nostre pais. I

aixo, adhuc tenint en compte els comentaris que ens ha fct el professor

Glick, avui, sobre l'internacionalisme de la ciencia i sobre el fat, que pot

esser fins i tot advers, de les escoles, adhuc les mcs brillants, que es pu-

guin crear dins un pais petit, a les quals l'internacionalisme de la ciencia

pot dispersar.
Be, d'una manera o altra, l'Institut i la Societat Catalana de Ciencies

hem de contribuir decididament a superar les dificultats inveterades que

entorpeixen el desplegament en molts fronts d'una activitat cientifica

digna, tant les dificultats quc procedeixen dc les institucions com les

quc procedeixen realment de la nostra manera d'esser propia o be de la

manera d'esser general de les persones. Tambe hi ha una altra finalitat a

acomplir, una tasca de tipus mes basic a dur a terme per aquestes enti-

tats, que es la de contribuir a la intensificacio de 1'ambient cientific en

general (parlo dins la nostra societat), a crear una sensibilitzacio de la

societat envers cls temcs de la ciencia, perque es aquesta sensibilitzacio,

es aquest ambient, allb que permet el floriment de la ciencia, allo que

permet tambe 1'establiment d'una politica cientifica per part dcls orga-

nismes que en tenon la rcsponsabilitat. En aquest scntit de la creacio

d'un ambient de cultura cientifica solida, d'una sensibilitzacio de la

societat envers els temes cientifics, actes com el d'avui son fires impor-

tants. Es en aquest sentit que felicito la Societat Catalana de Ciencies

Fisiques, Quimiques 1 Matematiques per haver organitzat aquest acre.


