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Benvolgut vicepresident de l'Institut

d'Estudis Catalans, professor Josep Carre-

ras, que avui presideix aquest acte i que ha

tingut I'amabilitat de ser aqui amb nosaltres.
Benvolguts companys de 1'Institut, socis de
la Societat Catalana de Biologia, estudiants

que avui teniu l'oportunitat , probablement

per primera vegada, de trepitjar aquesta ins-
titucio, jo crec que important.

Les meves paraules seran breus . En pri-

mer hoc voldria donar-vos la benvinguda i

les gravies per acompanyar -nos en aquest

acte senzill, pero que a nosaltres ens fa mol-

ta il-lusio : poder-vos presentar una persona

que ha fet molt pel mon de la ciencia , un dels

pares de la biologia molecular, una ciencia

relativament jove.
Pero deixeu primer que us parli de la nostra

societat, la Societat Catalana de Biologia , filial

de I'Institut d'Estudis Catalans, una institucio

que jo crec que de mica en mica ha d ' anar de-
senvolupant una tasca cada vegada mes im-
portant i activa dins la nostra societat ; i la Socie-

tat Catalana, dins d'aquest mare, to dos

objectius basics. Recordarem , per als qui no ho

saben, que es va crear l' any 1912. El primer pre-

sident va ser el professor August Pi i Sunyer,

catedratic de Fisiologia de la Facultat de Medi-

cina de la Universitat de Barcelona. Des dels

seus origens ha tingut dos objectius basics: di-

fondre i esperonar la gent que treballava en la

ciencia, la ciencia relacionada amb la biologia,

la medicina i totes les arees basiques. De fet, du-

rant tots aquests anys es va intentar donar un

impuls molt important . La nostra societat va

tenir dues epoques ben definides: una va ser

fins a la Guerra Civil, en que dissortadament

aquesta societat va practicament desapareixer.

L'altra que a finals de la decada de 1960 en que

va reviscolar i de mica en mica ha anat progres-

sant fins a tenir prop de 1.700 socis.

El segon objectiu de la nostra societat, i
per aixo es diu Catalana , ha estat mantenir la
fidelitat a la llengua . De fet, la llengua ens
defineix com a poble i si nosaltres traiem la
llengua de les nostres particularitats, real-
ment ens quedaria relativament poca cosa.
La llengua es el nostre vehicle natural d'ex-
pressio i , de fet, en aquests moments , quan el
mon s'ha fet molt petit i les relacions interna-

cionals son cada vegada mes facils , mes flui-

des, la llengua , sobretot les llengues petites,
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poden tenir Iogicament certes amenaces ja

que poden ser rapidament engolides a causa

de la situacio internacional que les envolta.

En el cas del catala, la nostra Ilengua, es

necessari que entre tots la defensem; les acti-

tuds dels de dintre poden fer que aquesta

llengua sigui utilitzada en tots els ambits,

tambe el cientific i, per tant, I'actitud de

cada un de nosaltres pot ser molt important

per empenyer el que es part del nostre patri-

moni com a poble.

L'objectiu cientific, avui el demostrern

portant una persona que ha tingut I'amabili-

tat d'acceptar la invitacio per inaugurar el

nostre curs. El segon objectiu, el de la llen-

gua, tambe intentem tirar-lo endavant con-

tinuant una tradicio historica de la societat

que son les publicacions.

La nostra societat publica una revista en

catala, la revista Trehalls, que es va comencar

a publicar 1'any 1913. En els darrers anys,

s'ha intentat augmentar el nivell cientific i

sobretot l'orientacio de la revista; en aquests

moments s'estan publicant monografies es-

pecifiques sobre ternes concrets, en els quals

en la nostra area d'influencia tenim especia-

listes importants. Una de les finalitats d'a-

questa revista es que arribi a mans dels estu-

diants i per aixo Them distribuida a tots els

tons de les facultats, es a dir, a ies cooperati-

ves on, si us interessa, poden adquirir-la.

Quant al curs que avui comenca, logica-

ment hi ha moltes activitats previstes, pero jo

voldria destacar-ne fonamentalment una: el

Congres de Metges i Biolegs de Llengua Ca-

talana que es desenvolupara la setmana

vinent a ]a ciutat de Lleida. El president d'a-

quest congres es el professor Ricard Guerre-

ro, que va precedir-me en el carrec de presi-

dent de la Societat Catalana de Biologia.

Finalment, voldria esmentar que bona

part de les cores que fern no serien possibles,

o la major part no serien possibles, sense 1'a-

jut de moltes persones i de moltes institu-

cions. Fonamentalment hem d'agrair l'ajut

de l'Institut d'Estudis Catalans, que ens

aplega aqui en la seva seu, i que tambe ens fi-

nanca bona part de les activitats. Tambe, 10-

gicament, volem donar les gracies als nostres

membres, als nostres socis, que fan possible

la majoria de les activitats, i a totes aquelles

persones que participen tant en les activitats

com en les organitzacions. Des d'aqui tambe

voldria agrair el paper que tenen, des de la

nostra secretaria, l'Esther, fins a tots els

membres del Conseil Directiu i tots els socis.

Una altra fita destacable, que es presen-

tara en el Congres de Metges i BiOlegs de

Llengua Catalana, es la recopiiacio del Que

cal saber? La societat ha estat molt sensible al

tema de la llengua i des de ]'any 1967 es va

plantejar una feina: que es fixes la grafia dels

mots que no figuraven en el diccionari Co-

rachan, que era 1'6nic que hi havia de termes

biomedics en aquella epoca. A partir d'a-

quest concepte, durant la decada de 1980 la

societat va iniciar ]a publicacio d'uns fulls de

terminologia cientifica catalana, el Que cal sa-

ber? En aquest moment ha arribat al numero

100 i, gracies a la Seccio de Ciencies Biologi-

ques de l'Institut, i en especial a 1'esfor4 per-

sonal de la seva presidenta, la doctora Merce

Durfort, i dels altres membres de la seccio,

s'ha pogut dur a terme la recopilacio en un

llibret dels cent fulls, que es presentara en el

Congres de Metges i Bioiegs a Lleida, i que

posteriorment es distribuira a tots els socis.

Finalment, ja nomes em resta dir-vos que

en el pla cientific, aquests darrers anys, com

tots sabem, hi ha hagut una gran transforma-

cio en els coneixements biologics; ha tingut

hoc el que alguns han anomenat la gran revo-

lucio biologica. L'analisi molecular de la ma-

jor part d'estructures ha permes dissenyar

una nova comprensio tant de maialties com

de sistemes biologics. Avui tenim l'oportuni-

tat de rebre aqui entre nosaltres un dels pares

d'aquests canvis, el professor Sir John Ken-

drew, de qui el professor Guerrero a conti-

nuacio exposara alguns trots biografics.


