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Intervenció del president
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

La carrera científica i investigadora del professor Antoni Prevosti, començada des-
prés de la seva llicenciatura en ciències naturals a la Universitat de Barcelona i 
acabada el 1942 amb premi extraordinari, continuada a Roma, Edimburg i els Es-
tats Units d’Amèrica i acabada a la seva universitat, ja està exposada amb més au-
toritat que la meva pels altres participants en aquesta publicació. També han estat 
exposats els seus mèrits com a introductor de l’anàlisi de la diferenciació genètica 
de les poblacions de Drosophila subobscura i els reconeixements que ha rebut, com 
ara la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Generalitat de 
Catalunya (1989) i la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona (1994).

En la meva contribució, en què exposaré les seves activitats al si de la Reial 
Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, no puc més que afegir que en la meva 
època d’estudiant a la Universitat de Barcelona (de 1958 a 1963) jo ja sabia que el 
referent d’una prometedora branca de la biologia anomenada genètica a la univer-
sitat era el doctor Prevosti. No el vaig conèixer fins que vaig esdevenir membre de 
l’Acadèmia el 1989, ja que el meu professor de biologia a la meva carrera va ser el 
professor Josep Pons, també acadèmic i, segons he descobert preparant aquestes 
notes, company del doctor Prevosti en la seva estada a Roma. També he descobert 
que, quan el 1963 el doctor Prevosti va guanyar les oposicions a les primeres càte-
dres de genètica, va optar per triar la càtedra de Barcelona en comptes de l’anome-
nada Universidad Central, cosa poc freqüent i que jo faria uns quants anys més 
tard, després d’uns quants tombs per la geografia, amb la incomprensió dels meus 
col·legues madrilenys.

Quan el doctor Prevosti va entrar a l’Acadèmia ja havia fet la seva transició de 
la seva antropologia inicial a la genètica, tal com queda clar al seu discurs d’ingrés 
pronunciat el 29 de maig de 1969 i que porta per títol La selección natural. És una 
memòria extensa, d’un centenar de pàgines i que jo m’abstindré de valorar. El que 
sí que puc dir és que sembla una excel·lent introducció al tema, acompanyada de les 
referències de l’actualitat del moment. Aquesta exposició de la selecció natural de 
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l’any 1969 va ser completada en una lliçó posterior del doctor Prevosti a l’Acadèmia, 
pronunciada el 22 de gener de 1998, i que porta el títol La selección natural. Treinta 
años después. A la seva introducció, el doctor Prevosti escriu: «En el presente traba-
jo trato de situar, desde mi punto de vista, el significado de la selección natural en el 
contexto de los conocimientos actuales». Entre aquestes dues publicacions, el doctor 
Prevosti, a més de la seva activitat normal com a membre numerari, només va pu-
blicar un altre treball a les memòries de l’Acadèmia. Es tracta del discurs de la inau-
guració del curs 1990-1991, llegit el 18 d’octubre, i que porta el títol Reflexions en
torn de la posició de l’home a la natura. Una alternativa. Aquest discurs, de caire més 
filosòfic, té un contingut que s’ajusta al seu títol. Comença amb una citació de Julian 
Huxley, que considera oscil·lant l’opinió sobre la posició de l’home respecte als altres 
animals. S’hi analitzen les tres fases del procés general de l’evolució: «l’evolució fi-
sicoquímica, la biològica i la cultural», i l’autor conclou opinant que «aquesta dife-
rència —les superiors facultats cognitives de l’home respecte als altres éssers vius— 
no situa l’home fora de la natura, només és una manifestació d’una potencialitat 
d’aquesta, ja existent en el nivell biològic, encara que molt menys desenvolupada».

El doctor Prevosti, al llarg dels anys de la seva activitat com a acadèmic, ha 
donat la benvinguda, en nom de l’Acadèmia, a un bon nombre de nous membres. 
Així, trobem a les memòries de l’Acadèmia els discursos de resposta a les lliçons 
d’ingrés del doctor Ramon Parés i Farràs el 27 d’octubre de 1988, del doctor Josep 
Pons i Rosell, el 6 de juny de 1991, del doctor Josep Egozcue i Cuixart, el 25 de fe-
brer de 1999 i del doctor Lluís Serra i Camó, el 28 de novembre de 2002.

Només em referiré breument al discurs de benvinguda al doctor Josep Egoz-
cue, que es va titular La celada genètica de l’espermatozoide humà; no pel fet que el 
doctor Egozcue ja no sigui entre nosaltres, sinó perquè és la persona amb qui més 
vegades havíem parlat del mestratge del doctor Prevosti, ateses les meves especials 
relacions amb ell, primer a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i al seu deganat, on compartirem dos anys de treball comú, i després 
durant els més de quatre anys que col·laboràrem al rectorat de la mateixa universi-
tat. En les paraules d’introducció del seu discurs, el doctor Egozcue va manifestar 
el seu agraïment al doctor Prevosti, «mestre i amic, primer a acollir les meves in-
quietuds i els meus desficis…». Atesa la brillant carrera científica i humana de Jo-
sep Egozcue, crec que aquest «acolliment» que ell va rebre és una bona mostra de 
les bones aptituds professionals que van caracteritzar el doctor Antoni Prevosti.

Ramon Pascual de Sans
Catedràtic de física teòrica de la Universitat Autònoma de Barcelona

Exrector de la Universitat Autònoma de Barcelona
President de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
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