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Presentació

El dia 1 de setembre de 2011 ens va deixar físicament el senyor Antoni Prevosti i 
Pelegrín, membre numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona 
(secció cinquena: Biologia) i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC), adscrit a la Secció de Ciències Biològiques.

En les sessions plenàries d’ambdues institucions científiques es van llegir notes 
necrològiques, a càrrec del doctor Lluís Serra i Camó en la sessió plenària de la 
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el 19 de novembre de 2011, i el 
doctor Ramon Parés i Farràs en el ple de l’Institut d’Estudis Catalans el 26 de se-
tembre.

Les dues institucions varen acordar fer un acte d’homenatge que es desenvolu-
paria a la sala Prat de la Riba de la Casa de Convalescència, seu de l’IEC, i seria 
presidit per Salvador Giner de San Julián, president de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i per Ramon Pascual de Sans, president de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona. Es varen invitar a intervenir antics deixebles del doctor Antoni 
Prevosti, actualment catedràtics de genètica de la Facultat de Biologia de la Uni-
versitat de Barcelona, alguns d’ells col·laboradors directes i seguidors de la seva lí-
nia de recerca: la genètica de poblacions i genètica evolutiva, com la doctora 
Montserrat Aguadé i el doctor Lluís Serra; la doctora Roser González i Duarte, qui 
inicià i continua dirigint la línia de recerca de genètica molecular, i el doctor Jaume 
Baguñà, que creà i dirigeix la línia de recerca de biologia del desenvolupament. De 
la Universitat Autònoma de Barcelona s’ha invitat el catedràtic de genètica doctor 
Antonio Fontdevila, un dels primers doctors d’Antoni Prevosti, i hem volgut tenir 
la col·laboració d’un professor de recerca del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques (CSIC), el doctor Pere Puigdomènech, membre de les dues institu-
cions convocants de l’acte d’homenatge al primer catedràtic de genètica de la lli-
cenciatura de biologia de la universitat espanyola.
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Les seves intervencions són recollides en el present opuscle junt amb la nota 
necrològica que va presentar el doctor Ramon Parés al seu dia al ple de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Mercè Durfort i Coll
Catedràtica de biologia cel.lular de la Universitat de Barcelona

Membre de l’Institut d’Estudis Catalans
Membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
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