
TAULA RODONA

Alfred Giner

Hi haura un parlament breu dels doctors ANTONI LLORET i ENRIC CASASSAS.
Pero abans de comencar vull donar lectura a una carta rebuda del Conseller de
Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, el doctor Laporte, en
la qual diu: <<Senyor JOSEP MARIA TURA I SOTERAS, President de la Societat
Catalana de Ciencies Fisiques, Quimiques i Matematiques. Benvolgut senyor,
agraeixo molt el seu escrit del proppassat dia 9 de juliol en el qual m'invita a
participar en la taula rodona que corn a cloenda de la III Trobada sobre Recerca
Experimental se celebrara el proper dia 25 d'agost a Prada. Lamento haver de
comunicar-li que un compromis inelludible, adquirit amb anterioritat, m'impe-
dira de participar-hi. Tot agraint-li novament la seva deferencia, el saluda ben
cordialment. JOSEP LAPORTE.>>

A continuacio el que farem sera que els senyors que van a intervenir, parlaran
sobre el terra central que ha tingut aquesta Trobada i com a conclusio sera parlar
sobre relacions de la recerca experimental en fisica i quimica i la medicina. Per
tant, seguint 1'ordre que hem establert aqui per a poder comencar ja aquesta dis-
cussio, tindra la paraula el professor ENRIC CASASSAS, que parlara sobre aquestes
relacions.

Enric Casassas

Be, jo tinc la satisfaccio de poder participar en aquesta taula rodona i partici-
par en aquestes Jornades, i el contingut de les diverses manifestacions que s'han
anat presentant en aquestes Jornades m'ha fet pensar en una opinio que s'ha estes
entre els diversos nuclis quimics; ara parlo com a professional de la quimica ana-
litica que soc, una opini6, deia, que s'ha estes entre alguns grups de quimics sobre
que la quimica analitica no era veritablement una ciencia propiament dita sing
nomes una servidora de les altres branques de la quimica; i he pensat en aquesta
servitud de ]a quimica analitica o en aquesta suposada servitud de la quimica
analitica perque en aquestes Jornades, aquestes comunicacions que s'hal, presen-
tat m'han fet pensar que, en realitat, el limit de tota la quimica i de Iota la fisica
s'han convertit en servidores d'altres branques de la ciencia, i en el cas concret
d'aquestes Jornades en servidores de la medicina.

No son concretament servidores de la medicina, sing que la fisica i la quimica
son servidores de moltes altres cosec mes. El fet es que dir aixo de si serveixen,
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si son servidores d'un altre camp de l'activitat humana, vol dir que serveixen, i
aixo es una cosa que en realitat no ens fa cap mal de dir, en el punt d'honor pro-
fessional; es a dir, que ens diguin que servim, doncs, ja esta be.

El fet es que a vegades aquesta opinio, relativa al fet que som servidors, fa

que se'ns cridi com a servidors i per resoldre problemes o per participar en Ilur
resolucio, per participar en la resolucio de problemes no a un nivell de servidor.

Jo en realitat voldria fer un cant a tot aquest caracter global que tenen les comu-

nicacions presentades a aquestes Jornades, que es el cant a la interdisciplinarietat
i el cant a la collaboracio entre experts d'altres disciplines. En fi, hi ha tambe al-
tres aspectes, i estic parlant de la importancia que to el fet que ens sentim collabo-
radors i que puguem esser collaboradors els uns dels altres i collaborar en ques-

tions comunes.

Hi ha altres aspectes; es a dir, recordo una conferencia del Dr. Margalef en

unes jornades organitzades conjuntament per la Societat Catalana de Ciencies Fi-

siques, Quimiques i Matematiques i la Societat Catalana de Biologia; era sobre

la contaminacio en el medi en els Paisos Catalans. En aquesta conferencia el pro-

fessor Margalef (no es del camp de la medicina perb es del camp de les ciencies

biolbgiques, que s'hi acosta), va criticar la intervencio dels analistes quimics en

els problemes del medi i per llur incompetencia en els problemes del medi.

Precisament aixo es el que estic dient, de la necessitat de la collaboracio i la ne-

cessitat de mancomunar esforcos.

En realitat els quimics Ilegim treballs publicats per ecologistes o treballs pu-

blicats per biblegs o treballs publicats per metges que han considerat que la qui-

mica era una ciencia auxiliar, una ciencia secundaria, i ens trobem moltes vegades

amb admiracio, admiracio de les coses que es poden escriure des de nivells d'in-

competencia tan grans. Aixb, perdo, no es una opinio solament personal; hi ha un

professor illustre, el professor PATERSON de la Universitat de Berkeley, Califor-

nia, que va escriure un treball memorable fa quatre o cinc anys sobre les incorrec-

cions en les analisis de plom en el medi, i presenta en aquest treball la quantitat

d'articles publicats amb dades errbnies, amb resultats falsos, deguts a les imper-

feccions en la presa de mostres o d'imperfeccions en la tecnica d'analisis o im-

perfections multiples i molt variades. El fet es que, de resultes d'aquest article de

PATERSON, en el National Board Standards i d'altres Institucions importants, han

intentat d'introduir una mica de serietat en aquesta manca de collaboracio, entre

experts de diferents arees.

Aixb, aquesta manca de collaboracio no es, tampoc, una cosa que vingui do-

nada pel nostre individualisme de cadascu, sing que ve donada pel nostre indivi-

dualisme professional, diguem-ho aixi. I en el pla d'estudis de la medicina existia

una assignatura no fa gaires anys que se'n deia quimica; ara aquesta assignatura

ja no existeix. Mes que mes per a fomentar la collaboracio entre quimics i metges.

En el problema de la collaboracio hi ha unes dificultats que son les dificultats
inherents al financament de la investigacio i les dificultats inherents a les publi-
cacions dels resultats de la investigacio. La investigacio avui en dia es financada
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a partir de subvencions especifiques a programes especifics; aixo es la part mes
important del financament de la investigacio. Aleshores sembla que no hauria
d'esser dificil d'aconseguir de passar al davant de moltes peticions de tipus indi-
vidual amb peticions de tipus coordinat, de tipus interdepartamental i interdisci-
plinari. I, es clar, les subvencions procedeixen de fons dispersos; vull dir, es clar,
uns fons que passen a traves de la comissio assessora de l'area de tal, o a traves
del FIS una cosa especifica dels qui viuen de la sanitat, dels qui treballen en la
sanitat, i que per als qui no hi treballem d'una manera directa, doncs es una cosa
en la qual sembla que l'acces es impossible.

Pel que fa a les publicacions, resulta que es fan amb uns noms d'autor, i ales-
bores sembla que els servidors no en son coautors, i, es clar, aixo son questions
que cal aclarir previament i que cal aclarir tambe amb un esperit de collaboracio
i un esperit d'estimul mutu.

Alfred Giner

Be, ara passem al professor JOAN RODES , que ens parlara tambe de les matei-

xes relacions , des del punt de vista mes aviat medic.

Joan Rodes

Realment es totalment improvisat tot aixo, pero jo crec que es la primera

vegada que es parla d'una recerca participada, tant a nivell clinic corn a nivell

basic.

Llavors, a mi em fa 1'efecte que els qui no son metges, tenen tendencia a sim-
plificar la recerca medica a la recerca epidemiologica; nosaltres diem que la recer-

ca epidemiologica son els sanitaristes. Aleshores, els metges, fem la recerca cli-
nica, que es fisica patologica, diagnostica i terapeutica.

Llavors per arribar a fer que aquesta recerca tingui fruits, cal que sigui origi-
nal i que sigui realment util, que no sigui repeticio d'altres recerques que es fan
arreu del mon; necessitem principalment el suport de les ciencies basiques i Lla-
vors no son servidors, els fisics ni els quimics, sing que son collaboradors. El que
es evident es que la idea de la recerca d'un determinat punt, d'un determinat pro-
blema, no la pot tenir ni el fisic ni el quimic ni el matematic, perque no tenen co-
neixements de medicina, sing que l'ha de tenir el clinic.

Llavors jo tambe vull separar la recerca basica medica de la que es mes bio-
quimica, que es mes proxima a la recerca quimica o mes basica. Llavors a mi em
fa l'efecte que 1'estructura de la universitat del nostre pais ha impedit aquesta
collaboracio. Penso que els plans d'ensenyament de la medicina ban estat, son
encara, molt desfasats; encara hi ha aquesta tendencia a la compartimentacio, es
to molt poca tendencia a l'obertura, a la participacio i a l'aprofitament de recursos,
en un pals com el nostre, molt petit i que to molt pocs i escassos recursos.
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Llavors em fa 1'efecte que la bioquimica no es tan separada de la quimica or-

ganica o inorganica, em sembla que son molt mes a prop i que no estan totalment

separades. A mi em fa 1'efecte que 1'ensenyament de ]a medicina es ben clar, son

diversos coneixements basics, pero ha d'haver-hi fonamentalment uns coneixe-

ments clinics i Llavors la recerca clinica va molt parallela a aquests coneixements

i ha de recolzar en la recerca basica. Llavors a mi em fa 1'efecte que el nostre

pais to pots recursos (no se si es realitat, perque jo soc molt enemic de la institu-

cionalitzacio), pero si que s'han d'aprofitar tots el recursos que tenim i que son

molt pocs, aprofitant tota la infrastructura que poden oferir els departaments de
quimica i els departaments de fisica, i aixo fer-ho en comli amb els hospitals, o be
amb la Facultat de Medicina.

Per exemple, avui hem estat parlant, el doctor PERE CAMINAL ha parlat de la

bioenginyeria i crec que es un tema punter, pot esser un terra punter a Catalunya;
pel fet que es un pais petit i que la bioenginyeria requereix fonamentalment ima-
ginacio, dedicacio i no gaire utillatge, comparat amb d'altres tecnologies, podria
esser Catalunya capdavantera en aquest aspecte, i em fa 1'efecte que hi ha un di-
vorci absolut entre la recerca clinica i tota la recerca basica. Jo crec que Prada
es la demostracio mes gran de la necessitat d'aquesta comunicacio i jo penso que
s'haurien de, no institucionalitzar pero si de donar a coneixer, els camps i les
arees, les linies de recerca a tots els grups de treball que hi ha a la Universitat a
Catalunya, i aleshores fer-ho a traves d'una comunicacio escrita perque la gent se
n'assabentes i aprofites els recursos del nostre pais, del nostre petit pais. Aquesta
jo crec que es la solucio. Nomes volia dir aixo, perque es to que es mes important;

lo altre, com a metge, utilitzar els altres recursos.

Alfred Giner

Ara passara el doctor ORIOL CASASSAS a parlar des del punt de vista medic,

de la mateixa questio, de relations entre la recerca fisica i quimica i la medicina.

Oriol Casassas

El tema de les meves paraules sera, si de cas, referent a una recerca total-

ment diferent, no a la recerca intrinseca de les materies intrinseques de cadas-

cuna d'aquestes disciplines, sing a les questions que tambe exigeixen una recerca,

a les questions terminologiques o lexicografiques.

Ahir vaig fer referencia, en el meu parlament, al colloqui que sobre el tema

«El catala llengua d'expressio cientifica» va tenir lloc aqui, a Prada, en el marc

d'aquesta Universitat exactament avui fa onze anys, el 25 d'agost del 73. En aque-

Ila ocasio van coincidir en un mateix esforc (i jo diria que d'una manera tan vasta,

tan amplia, probablement per primera vegada) cientifics de disciplines totalment

diverses, cientifics de tot el ventall de disciplines. No voldria oblidar-me de cap

dels components de ]a taula, pero vull mencionar-ne els noms perque realment
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1'acte crec que va ser un acte de transcendencia i es just de fer memoria dels qui

hi participaren: Va presidir el colloqui, GERARD VASSALLS, fIsic, com sabeu, i

despres els seus membres eren, dels metges, en JOAQUIM RAMIS, en JOSEP LA-

PORTE i jO mateix; quImics hi havia 1'HERIBERT BARRERA i l'ENRIC CASASSAS;

biolegs hi havia 1'ORIOL DE BOLOS per delegaci6, en JOSEP MARIA CAMARASSA

i en RAMON FOLCH; tambe hi havia en LLUis MARQUET, enginyer; en REINALD

DEDIES; 1'ANTONI LLORET; potser em descuido algu, perO crec que no.

Be, en aquell colloqui, despres d'un debat at qual van assistir unes dues-
centes vuitanta o tres-centes persones, hom va creure necessari de fer una pro-
clama, i d'aquell debat, d'aquell colloqui va sortir 1'anomenat Manifest de Prada,
del qual es va fer una difusio de l'ordre de cinquanta/setanta cinc mil exemplars
per tot el nostre territori.

Per a sintetitzar, dire que el Manifest de Prada era el crit d'uns cientifics

que se sentien combatuts, que se sentien, pel que fa a la Ilengua, constrets a unes
limitacions, i que sobretot se sentien desvalguts, desemparats. Be, alguna cir-

cumstancia ha canviat considerablement, com es notori; de tota manera, si els

cientifics avui no som combatuts en Ns de la nostra llengua (dret inalienable i
deure per raons de dignitat, com es proclamava en el Manifest de Prada), si els
cientifics no som combatuts, si els cientifics no som constrets en Ns de la nostra
llengua, jo dic que avui els cientifics encara estem desvalguts, encara estem des-
emparats en l'us de la nostra llengua, i aleshores jo voldria que en 1'esperit de
tots nosaltres brotes, diria, una proclama com la d'ara fa onze anys, tan reivin-
dicativa com la d'ara fa onze anys, no reclamant el dret a 1'6s, sing reclamant el
guiatge a l'us d'aquesta Ilengua; cosa que, si be des d'un punt de vista individual
i molt particular de vegades en equips, per equips de treball perO parcials, parcel-
laris, aquesta ajuda ja la tenim (d'una manera tampoc no vu11 dir les paraules
institutional o be d'Organs de govern, perO per aqui, per aqui van les meves
queixes), doncs be, des d'aquests punts de vista el desemparament jo diria que
es semblant al d'ara fa onze anys. I per aquest cami, el catala, el cientific catala
potser que li arribi una mica com a aquells esclaus de 1'esclava, com es diu?...
la Isaura, Isaura em penso, que quan els donen la llibertat no saben que fer-ne.

El cientific catala comenca a trobar-se (i si no hi ha unes mesures urgents en
aquest sentit, ens hi quedarem) com els esclaus, els companys de 1'esclava Isaura.
Que en un perfecte dret de fer us de la nostra llengua, no sabrem que fer-ne,
perque la nostra Ilengua to unes mancances importantissimes, to unes manques
sobretot de guiatge important issimes. I d'aixO deriva aquest crit meu reivindica-
tiu; diria exactament igual com el d'ara fa onze anys. Res mes.

Alfred Giner

Molt agrait , doctor CASASSAS , per aquestes vibrants expressions . I ara passem,
finalment, dins aquesta taula rodona, la paraula at doctor ORIOL BOSCH, del
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat.
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A. Oriol i Bosch

En primer hoc vull agrair, als organitzadors d'aquesta taula rodona, que hagin

invitat el Departament , i expressar la meva satisfaccio per portar-ne represen-

tacio.

Fins ara han estat tractats , crec, quatre aspectes del terra de la multidiscipli-

narietat: el problema de jerarquitzacio i corn es jerarquitzen aquests equips multi-

disciplinaris , qui mana en 1i1tima instancia , el problema de financament i recur-

sos, i la comunicacio vista des d'un punt de vista d 'una minoria que encara viu

i se sent minoria nacional corn la nostra.

Respecte a la multidisciplinarietat , jo crec que 1'acord es consensual , unani-

me. Hi ha una plena vivencia de la necessitat d'aquesta multidisciplinarietat; pot-

ser diria que el Departament de Sanitat i Seguretat Social, que to corn a missions

fonamentals de promoure la salut, prevenir la malaltia, atendre el malalt, rehabi-

litar - lo i, per acabar , reinserir- lo socialment de la millor manera possible, i el

nucli central de despeses del qual es 1'atenci6 al malalt, aquest nucli central l'en-

tenem, en el seu desplegament futur , corn una tasca multidisciplinaria , corn una

tasca no exclusivament medica, i aixf es conceben els equips d'atencio primaria

que s'estan elaborant per a la nova fase corn un model a aplicar al pals , i tambe

la correccio de situacions de multidisciplinarietat no adequadament jerarquitzada

corn existeix en els nostres centres d ' atencio terciaria, en els nostres hospitals.

Total, la multidisciplinarietat esta en el fons de la filosofia , de la manera de

pensar, en el Departament . Una multidisciplinarietat que no sera facil d ' assolir

perque hi ha unes tradicions dins el sistema i dins el pensament de la societat

que fan que , efectivament , allo que ha dit el professor CASASSAS al principi, horn

creu que les altes ciencies son auxiliars quan no necessariament aixo es aixi, i

entenc per altres ciencies no tan sols la fisica i la quimica sing altres ciencies corn

actualment les ciencies socials, socials corn 1'economia , corn la sociologia, corn

la psicologia , etc., que han de poder entrar en pla d'igualtat on els correspongui.

En el proces de desplegar aquestes funcions , el de planificacio , de progra-

macio i de gestio i d'avaluacio , hi hem d'entrar naturalment components i tecno-

logies provinents dels diversos camps cientifics , i, naturalment , sense els quals

les que entendriem corn a ciencies mediques ( que es un camp molt mes restringit

que la sanitaria , el grup de sanitaries ) quedarien coixes i farien doncs una funcio

inadequada a les necessitats dels problemes.

Aquest tipus de tasca que ha de desplegar basicament el Departament, es

vist corn un problema de recerca , es basicament una recerca aplicada, estrategica

i operativa , pero es una recerca aplicada . Naturalment el Departament hauria de

preocupar-se tambe de la recerca basica, la recerca basica en el camp, aqui potser

predominantment biomedica, per a la qual eventualment to un instrument en em-

brio, que es 1'Institut d'Estudis de ]a Salut, que haura de trobar la forma de

cooperacio amb ]a CIRIT , que es 1'eina que la Generalitat ha concebut per a pro-

moure la recerca i el desenvolupament tecnologic en el nostre pals.

[l3utll. Soc. Cat. Cien .], Vol. VI , Num. 1, 1985



TAULA RODONA 133

Aquest, el problema del desplegament de la recerca, tambe condicionat natu-

ralment pel problema del financament, es un problema que ve supeditat doncs a

les transferencies de recursos des del govern central cap a la Generalitat, trans-

ferencia de recursos que, en el camp de la Comissio Assessora, ha anat bas-

tant endavant, pero que en el camp de recursos del Fons d'Investigacions Sa-

nitaries de ]a Seguretat Social no s'ha pogut comenffar; es un tema que ha estat

sempre a l'agenda de les negotiations, sense haver passat d'esser a l'agenda, sense

haver pogut comenffar a parlar-ne; no hi ha, haig de dir, cap mena de voluntat

politica al respecte, i s'argumenta (no s'ha arribat a argumentar a la taula, pero

entre bastidors, en els passadissos) que la recerca es tin proces universal, que la

veritat es unica i no es pot fraccionar, ignorant la realitat que existeix la neces-

sitat d'establir unes prioritats i que aquestes prioritats venen molt condicionades

a les circumstancies locals, i llavors naturalment aquestes prioritats s'estableixen

molt diferentment des de Madrid o des de la Generalitat.

Be, aquests tres, aqui es molt breument d'anar les pinzellades respecte a la fun-

cio del Departament i voldria dir un parell de coses sobre la meva posicio, sobre

qui domina la recerca medica. El doctor RODES ha deixat ben clar que sembla que

el metge es qui enten en aixb; jo diria que es possible que alguns metgcs hi enten-

guin; pero jo diria (jo tambe soc metge) que en principi el caracter, qui ha de diri-

gir 1'equip, qui sigui, es qui to la capacitat de fer-ho, qui sigui el competent. Es

molt probable que, en questions de recerca medica, frequentment el mes compe-

tent sigui el metge, el metge clinic, pero no necessariament aixb sera sempre aixi.

Per a mi, el problema del que domina es si domina la metodologia o domina

la capacitat de formular preguntes; la metodologia es alto que ens cataloga per

especialitats, primer per titulacions, i despres per especialitat dins una mateixa

titulacio, i al final, doncs, pel metode; el qui sap fer una cosa intenta aixi con-

vertir el metode que domina en la finalitat ultima del seu treball, amb que pro-

bablement les preguntes aniran al llarg del temps convertint-se en irrellevants.

Si a116 que domina es la capacitat de formular preguntes, els equips es formaran

interdisciplinariament tot aportant els metodes rellevants per a poder trobar les

respostes a la pregunta. I aqui sorgeix un problema: a mesura que la recerca

avanca en els paisos on hi ha tradicio d'anys i riquesa de mitjans es veu que es

creen unes estructures autoperpetuants (negatives) de recerca, poc creatives, per-

que la gent to tendencia a transformar-se en obrers d'un metode i s'obliden que

la capacitat de formular la pregunta rellevant es allo que de debb hauria de con-

dicionar el desplegament de la recerca.

Naturalment, els factors sociolbgics pels quals primer es genera aquesta, di-

guem-ne, proletaritzacio de la recerca i despres es pot trencar aquesta proletarit-

zacio son molt complexos. Jo no he acabat, si no d'entendre'ls, de trobar-hi solu-

cions, pero es un problema que actualment ens complica bastant i ens preocupa

molt.

El problema de la terminologia, jo, mentre en parlava el doctor CASASSAS, me

1'anava escoltant, a mes, des d'una altra vessant; la terminologia a mes es una
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barrera de separacio interdisciplinaria que no tan sols fa que ens separem els qui
tenim teoricament una llengua i els de les altres, sing que els qui ban apres una
metodologia 1'expressen amb una terminologia diferent, i tot sovint la primera
dificultat que cal superar en un equip multidisciplinari es la dels factors termino-
logies que reflecteixen, igual en l'aspecte politic que en el tecnic, una escala de
valors implicada que cadascu porta d'allo que es important i d'allo que no ho es,
i que no sempre queda ben conscienciada per la gent que la utilitza pero que
queda molt clarament reflectida en la terminologia.

I per tant, aquests aspectes que s'embrancarien dins la recerca humanistica
no es poden negligir en aquest fenomen inevitable de la multidisciplinarietat, si
volem, corn hem dit, no caure en el proletariat de la recerca sing en la creativitat
de la recerca en busca de solucions a problemes, a problemes cronics o a proble-
mes practics. Perque la diferencia entre investigacio basica i investigacio aplicada
tot sovint es mes una diferencia teorica que no una diferencia en la qual jo, per-
sonalment, hagi trobat valors essencialment diferents.

Dit aixo, em sembla que per haver improvisat, he parlat vuit minuts, em sem-
bla que he complert la meva obligacio. Gracies.

Alfred Giner

Molt be. Moltes gracies, doctor Boscii. Ara, com a conclusio, tenim la part
final, que sera la cloenda. No se si hi ha temps... tenim temps encara? Uns pocs
minuts queden tan sols, perque no se si ha haura temps per fer preguntes.

Aixi que ara farem preguntes, escollire els diferents components de la Taula,
el doctor LLORET to la paraula.

Antoni Lloret

Volia comencar fen referencia a ]a conferencia del doctor ORIOL CASASSAS
i aixo perque el tema de la llengua en la ciencia es una Cosa que a mi perso-
nalment sempre m'ha afectat molt. En aquesta, el llenguatge es un dels ins-
truments fonamentals per a ]a nostra cultura i, corn que sour catalans, doncs
necessitem un Ilenguatge catala, adaptat a la nostra epoca moderna i efecti-
vament m'he desesmat perque constato que malgrat tot 1'avenc que hem as-
solit a Casa nostra, que encara ens queda molt per fer; i queda tant per fer que
fins i tot tinc la impressio que hi manquen carismes, perque aquesta cosa fona-
mental es pugui fer correctament. Per exemple, m'ha sobtat molt que no hi
hagi un treball efectuat fins ara, serios, des del punt de vista de les normatives
del Ilenguatge cientific, i tambe constato que es el llenguatge cientific qui queda
mes afectat. I es que en realitat ens passa que els cientifics del nostre pals, de
casa nostra, son una minoria que quasi, quasi, diria que tambe tenim dret a parti-
cipar en la cultura catalana. Una prova. Malauradament, ni 1'antic Conseller de
Cultura ni crec que tampoc el nou hi dedica una part ni considera que el mon de
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la ciencia fa part de la cultura catalana. Per exemple, actualment si, corn m'han

explicat, el nou Conseller senyor RIGOL ha fet un Consell de Cultura en el qual

no hi ha absolutament cap cientific i aixo es molt greu perque significa que la

cultura catalana esta tallada, li manta un tros... i quin tros li manta? Li manca

la part mes moderna, i la mes dirigida cap al futur, de la cultura general. Perque

aquesta divisio de cultura literaria i cultura cientifica es una divisio absurda, no-

mes hi ha una sola cultura, nomes hi ha un sol coneixement, perque el coneixe-

ment to diversos aspectes pero tots contribueixen a la riquesa de la nostra cultura,

del nostre pensament, i es pot fer una segregacio. Si parlem de cultura cata-

lana, els catalans hem de participar-hi, o si no, que representa tot aquest esforc

fantastic que ha explicat el doctor ORICIL CASASSAS, que a partir del moment en

que va haver-hi democracia hi va haver tota una quantitat d'iniciatives privades

en que van participar-hi cientifics (que varem participar-hi perque jo tambe),

doncs ens vain precipitar cadascu en el seu domini a aportar solucions individuals

per a resoldre un problema mes... i que no sabiem com expressar-nos correcta-

ment. Aixo, fa part de la cultura catalana o de que fa part? No fa part del mon ni

res, hi ha aqui una especie de malentes molt important i crec que es una confusio

que hi ha, perque normalment a casa nostra el fet cientific corn a fet modern

encara no ha estat perfectament assimilat ni el coneixern correctament. Jo m'a-

treviria a fer un suggeriment practic, perque hi ha uns certs moments on s'ha

de tenir la valentia de posar les coses per fer damunt la taula; crec que hi ha

critiques que son positives, i es per aixo que crec que es pot fer un suggeriment

d'aquest tipus.

Jo demanaria al doctor ORIOL CASASSAS de preparar un nou Manifest en el

qual s'expliques que es el que passa; naturalment ara no podem pas fer-lo, pero

aquest nou Manifest, amb 1'esperit com s'ha explicat, amb 1'esperit corn ha fet

la seva conferencia (es a dir, estem tots assabentats del seu pensament), aquest

Manifest s'hauria de distribuir a tots els participants d'aquesta Trobada, que fos

signat despres en el temps i s'hi tomes a treballar i que constituis un nou

Manifest de Prada per a la defensa de la llengua cientifica i per a la seva

normalitzacio, amb resseguiment de normes, de manera que els cientifics catalans

estiguern armats de l'instrument fonamental per a la nostra cultura que es una

llengua catalana moderna i del futur.
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