
PRIMER CONGRES CATALA DE LOGICA MATEMATICA

per

Eduard Bonet i Guino

Agregat de la Seccio de Ciencies.

Dc la Seccio de Matematiques de la SCCFQM.

Fou celebrat a Barcelona, al Museu de la Ciencia, cls dies 30 i 31 de
gener de 1982. La Sessio Inaugural fou presidida per l'llonorable senyor
Joan Guitart, Conseller d'Ensenyament de la Generalitat, el senyor
Gabriel Ferrate, Vice-president de la CIRIT i Rector de la Universitat
Politccnica de Barcelona, el senyor Enric Casassas, President de l'Insti-
tut d'Estudis Catalans, el senyor Francesc d'A. Sales, Catedratic de la
Universitat de Barcelona i el scnyor Josep M. Tura, President de la
Societat Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiqucs i Matematiques. El
senyor Enric Trillas pronuncia les paraules inicials.

Lcs sessions de treball foren seguides per mcs d'un centenar de
participants.

COMITE ORGANIZADOR

Francesc d'A. Sales i Valles Facultat de Matematiques, U.B.
Enric Trillas i Ruiz L.T.S. l'Arquitectura, U.P.C.
Josep Pla i Carrera Facultat de Matematiques, U.B.
Eduard Bonet i Guino E.T.S. d'Arquitectura, U.P.C.
Claudi Alsina i Catala E.T.S. d'Arquitectura, U.P.C.

EN'I'ITATS PATROCINADORES

Universitat Politccnica de Catalunya . Escola Tecnica Superior d'Ar-
quitcctura. Facultat d'Informatica.

Universitat de Barcelona . Departament d'Estadistica Matematica.
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis. Obra Social.
Generalitat de Catalunya . Comissio Intcrdcpartamental de Recerca i

lnnovacio Tecnologica.
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OBJECTIUS

El Primer Congres Catala de Logica Matematica es planteja dos objec-
tius primordials: d'una banda, fer coneixer a tots els ensenyants
-universitaris o no-- la importancia de la Logica matematica en el mon
cientific i tecnic dels nostres dies i, d'una altra, obrir un proves de dis-
cussio i de dialeg sobre la necessitat d'un aprofundiment en l'estudi i la
investigacio de la logica matematica, com a fonamentacio de la matema-
tica,com a punt de nexe entre disciplines que havien romas indepen-
dents, com a analisi de llenguatges i "logiques" diverses que possibilitin
do matematitzar realitats dificilment formalitzables des d'un punt de
vista classic.

Les Actes recullen la totalitat de Conferencies i Comunicacions
presentades al Primer Congres Catala de Logica Matematica. La seva edi-
cio ha estat possible gravies al suport i ajut de la Facultat d'Informatica
i de la Comissio Interdepartamental de Recerca i Innovacio Tecnolbgica
de la Generalitat de Catalunya.

PARAULES INICIALS

per

Enric Trillas

Honorable Sr. Conseller. Excms . i Mgfcs. Senyors, Senyors i Senyores,

Iis amb gran goig que parlo en nom del Comite organitzador del Pri-
mer Congres Catala de Logica Matematica . No debades el catala fou la
primera de les llengues filles del llati amb que sobre Logica simbolica;
ho feu R,4,41 ON LLULL en elseu ArsMagna.

Sembla una caracteristica de la ciencia occidental el fet de creure
que tots els fenomens son legalitzables , es a dir, creure en la possibilitat
d'arribar a determinar un conjunt de Ileis que descriguin el comporiu-
ment dell fenomens . D'aquesta dialectica entre el pensament de l'home
i Les coses , de l'analisi objectiva dels fets experimentals , neix la ciencia.
I ella preten d'expressar-se tant com aixo sigui possible, en un llenguatge
sense ambigiiitats.

No to res d 'estrany, per tant, que l'analisi de Les lleis de les opera-
cions de la ment amb que es realitzat el raonament hagi estat objecte
d'uns pensadors especials que volgueren estudiar el raonament natural:
els logics.

Res no to d'estrany que avui, amb la gran penetracio cientifica i
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social dels mitjans informatics, 1'estudi de l'anomenada intel•ligencia

artificial estigui renovent l'interes de nous estudis de caire logic. Igual

com fa mes d'unsegle, amb la matematitzacio delsillogismeperBoOLE,

amb l'analisi de l'algebra que aixo imposa per part de PEIRCE i

SC II R OEDE R, amb l'analisi logica dels fonaments de la matematica ini-

ciada, per PEA NO, s'arriba a un desenvolupament molt gran de la Logi-

ca, pot ben esser que el coneixement de la intelligencia natural, o mes

ben dit, dels processos del raonament natural, pugui progressar mes ra-

pidament a traves d'una metodologia de treball ajudada pels metodes

matematics i per Pius creixent de tecniques de calcul electronic.

Permeteu-me de recordar que KANT creuue que la Logica era tanca-

da despres d'ARISTOTIL. Com diu COUTURAT, "KANT havia d'ha-

ver analitzat mes adequadament les operations logiques i els metodes de

deduccio de la ment, seguint el metode positiu de LIIBNIZ, es a dir, es-

tudiant les formes del llenguatge i del pensament cientafic".

I es que no fou nomes la Lbgica que, per l'empenta de Boo I. E, va

progressar: es que el sistema boolea fou el primer sistema matematic

que no segui formalment totes les lleis de l'Aritmetica, de la quantitat.

Per aixo BERTRANI) RUSSELL va poder dir que la Matematica Pura

fou descoberta per BOOLE. Es que la interaccio entre el pur i l'aplicat,

entre el mon i l'home, dona el progres cientafic.

I el progres cientafic es avui, en gran part, interdisciplinari. Molts

creuen que, en un futur immediat, una de les vies de recerca mes impor-

tants es la que amb el llenguatge de la Matematica i els metodes de la

informatica, relliga parts de la Psicologia, la Biologia i la Medicina amb

la Automatica, la Robotica i la Intel.ligencia Artificial. Aquest nou

camp interdisciplinari, que els americans anomenen "Cognitive Scien-

ces", tindra un basament tebric important en el que ja podriem anome-

nar Logica Aplicada. Es un camp al qual, un pals de les poques possibili-

tats del nostre, podria dedicar un petit esforc economic amb prou

garanties d'e'xit.
Es que la Logica Matematica i la seva branca algebraica, estudien els

problemes logics, preexistents, per mitja de tecniques matematiques.

Aixo comporta una previa aproximacio als processos del raonament i

despres, modelitzades matematicament les lleis que segueixen aquests

processos, comporta una confrontacio posterior amb la realitat de l'us

del llenguatge com un instrument del raonament. Aixi, en la meva

opinio, una bona part de la Logica Matematica s'ha de considerar com

a Matematica aplicada, encara que tambe s'hi trobin els problemes de la

Logica de les Matematiques, i dels seus fonaments.
De totes aquestes cosec, i d'altres, se'n trobaran en les conferencies i

en les comunicacions fetes a aquest Congres. Sembla cert que a Catalu-

nya hi ha un ambient adient a un desenvolupament d'aquests estudis.
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Voldria recordar que. a Polonia i entre les dues grans guerres d'aquest
segle, va florir una important escola logica que Aorta, amb fama, el nom
d'escola polonesa de Logica matematica i que va gaudir d'un modest,
pero constant, ajut de les seves autoritats educatives i cientifiques.

Si a Catalunya els estudiosos sabem trobar problemes genuins i
rebem un ajut adequat, podem arribar a tenir uns bons resultats en
aquests camps de que he parlat.

L'autoconeixement de la nostra modestia actual en el mon cientific
international i la nostra decisio d'arribar mes lluny fa pensar la primera
i la tercera cosa. La vostra presencia, senyor Conseller, fa esperar la
sego na.

Ara es un bon moment per a mirar enrera i recordar com, de l'em-
penta inicial donada, quan el Prof SA L ES comenca a interessar-se pels
estudis logics en la fonamentacio de les probabilitats i engresca l'E-
DUA RD BONET que, en tornar de Paris, ens dona, a tres aficionats, el
primer seminari de Logica matematica, es va passar als primers cursos
regulars de Logica que, a la Facultat de Ciencies, va donar en NA DAL
BA TL E, i a la primera Tesi doctoral que, per tal d'esser Doctor en Cien-
cies, presenta en JOSEP PLA amb tematica purament de Logica Mate-
matica.

D'aixo no fa pas deu anys, i avui podem iniciar un Congres que aple-
ga un bon nombre de comunicacions i de gent. Amb enyoranca recordo
aquells primers llibres de CI/A VIVA U, de CURRY, de SA C R Is TA N, de
HA 1.,11 oS, de Bo UDIO U, ..., que ens portaren a acostar-nos a la Logica
matematica.

Penso que, en un temps relativament curt, i amb molt pots llocs de
treball especlfics per a logics matematics, el panorama que s'ha aconse-
guit no es dolent. Alguns ja publiquen, regularment, treballs en revistes
acreditades a 1'estranger.

Es el moment, senyor Conseller perque Jo, en nom de tots els seus
deixables, reti homenatge a l'home que, amb el seu coratge, amb els
seus treballs cientifics i els seus "gestos" de mestre, ens ha animat a
tots atreballarenelcamp logic. Es el Prof. ERAN(^ESC SALES i VALLES.

I aquest homenatge esta representat pel fet profund d'haver dit
"deixebles" i no "ex-deixebles", perque d'un tal mestre mai no es pot
deixar de ser deixeble.

Acabo. I ho haig de fer amb sentits agraiments. En primer hoc a les
autoritats educatives i academiques que ens ban volgut honorar amb llur
presencia i en segon lloc a la Caixa i al Museu de la Ciencia per llur
col-laboracio i suport economic. A mes a mes cal expressar les millors
felicitations a 1'equip de Secretaris del Congres pel bon treball orga-
nitzatiu.

Moltes gracies
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PROGRAMA

CONFERENCIES INVITADIE.S

Eduard Bonet . Teoria del mesurament.

Josep Pla. Aportacions de la logica matematica a la primera meitat

del segle XX.
Francesc d'A. Sales . Les algebres de la logica.

Josep M . Terricabras . Reflexions sobre l'evolucio del pensament logic

de Wittgenstein.
Enric Trillas . Assaig sobre les relations d'indistingibilitat.

COMUNICACIONS

C. Alsina . Equations funcional i negations de funcions de distri-

bucio.
J. Diaz i M . Verges . Conjectura de la teoria de la complexitat.

X. Domingo . Sobre una classe de modificadors funcionals per a la

teoria dels conjunts difusos.
F. Esteva . Sobre la representacio i algebres de De Morgan per difusos.

F. Esteva i N. Piera . Sobre algebres de De Morgan de difusos.

J. M. Font . Connectiva d'implicacio per a logiques modals classiques i

intuicionistes.
J. M. Font . Sobre la definicio de la necessitat i la possibilitat en

lbgica modal no classica.
J. Grane . Sobre els ideals primers del reticle dels conjunts difusos.

J. Jacas , J. Rubio , E. Trillas i A . Vila. Caracteritzacio de l'espectre i

dels morfismes metrics entre dos metrics booleans.

R. Jansana . Models booleans per a la teoria de classes KM.

V. Pawlovsky i E. Trillas . Sobre connectius de rebuig.

J. Pla. Sobre la P.-representabilitat de les funcions primitives recur-

sives.

T. Riera . Sobre incompatibilitat, incoherencia i contradiccio entre

conjunts difusos.
A. J. Rodrigues . Sobre el significado algebraico de la ley de importa-

cion-exportation.
T. Sales . Logica multivalent booleana (LMB).

F. Tomas. Formalisme recursiu per a l'aritmetica i la seva relacio

amb l'analisi recursiva.
A. Torrens . El principi general de la deduccio.

J. Trias . Algebres de Boole i escmetries reticulars en espais de Riesz.

L. Valverde. Notes per a un estudi del `complement' en logica digusa.

V. Verdu. Algebres caracteritzades mitjancant regles d'indiferencia.


