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1.- Unes paraules sobre les paraules de cloenda.

Les paraules exactes de cloenda se les emporta °l vent i s'extingiren

amb les darreres vibracions de faire. D'elles en qu °da, per, un record

clar del seu contingut i un estimul fort per a molts participants. Eren

unes matisacions i unes meditations necessaries sobre unes altres

paraules de la sessio inaugural. La publicacio d'aquestes darreres m'ha

obligat a reconstruir molt tardanament les meves a donar-los aixi les

immerescudes i no volgudes engrunes d'eternitat cue la lletra impressa

confereix fins i tot als textos catalans. Com tot:; els que ens refiem

massa dels enregistraments sonics i no practiqueni la cal.ligrafia opor-

tuna, he hagut de rebuscar els records en els racons recbndits de la

memoria. Crec que he aplegat de nou tots els fil del discurs pero no

estic gaire segur ni d'haver-los cabdellat prou be ni cl'haver retrobat el to

original que es movia sempre amb gran respecte i imistat. Alguna part

tenia el regust d'un sermo de quaresma pero entre i)rofund i jovial, com
correspon al taranna d'un predicador tan format -mb els senyals terri-

bles del Dimecres de Cendra corn avesat a 1'antiqu ssima tradicio cultu-

ral d'enterrar la sardina el Dijous Gras.
Les dificultats de reconstruir el to i la forma del discurs original

m'han fet adonar de nou del valor didactic del ver; com a vehicle idoni
per recordar i trametre oralment les paraules exactes. Crec que discre-

tament hauriem d'emprar una mica mes aquest recurs, al menys en els

casos estrictamente necessaris, tot defugint l'humil rodoli i sense abusar

de 1'auca facil.
Dedico aquestes paraules sobre les paraules d-- cloenda a tots els

participants del "Tercer Congres Catala de Logic:t Matematica"; i de-

dico les paraules de cloenda a totes les persones qt.e amb el seu esforc 1
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el seu treball, a traves de les idees, les conferencies, les comunicacions,
l'organitzacio, la secretaria i l'assistencia han fet possibles aquests con-
gressos. Les dedico- especialment a totes aquelles persones que han
presentat la primera comunicacio de la seva vida en les sessions corres-
ponents i tambe a aquelles, especialment en Josep Pla, amb qui hem
discrepat pero que no hem deixat mai de col-laborar ni d'apreciar-nos.
Perque al capdavall aixo es el que queda i tant aquestes paraules sobre
les paraules de cloenda, com ics paraules del discurs original, com les
paraules refetes, no son res mes que paraules de les quals el vent no en
deixara cap rastre.

2.- Les paraules de cloenda , mes o menys refetes i adobades.

No caldria dir res si aquests Congressos Catalans de Lbgica Matema-
tica haguessin estat qualificats de metacientifics, per analogia amb la
metalogica, o d`intercientifics com els plantejaments interdisciplinaris.
Fins i tot, m'estaria de dir res si haguessin estat titllats de transcienti-
fics, com Sant Pietro Estramuri; postcientifics com el postmodernisme;
o paracientifics com el parallelogram, la parapsicologia i els paracaigu-
distes. Pero han estat bescantats i qualificats de pseudocientifics i pseu-
doculturals, de manera formal, publica i notoria des de la trona magis-
tral destinada a impartir la bona doctrina a totes les criatures de Deu.
Aquest fet inaudit m'obliga a donar tambe de manera formal, publica i
notoria un testimoni ferm de discrepancia i desaprovament. Crec que
basta, per a tancar la giiestio, un "ep" clar i significatiu que esforco i
enforteixo amb un lieu avancament del palmell obert de la ma. He
complert aixi amb el meu deure inalienable, indefugible i amoinador.
Passem ara a d'altres temes

Les observacions i les allusions fetes en general a la cultura catalana
i en particular a la commemoracio en aquest any de 1984 del centenari
del naixement de Josep Garner, em porten a recordar aquest gran poeta.

Al meu entendre, la seva obra millor es el poema "Nabi", titolat
segons aquest mot hebreu que significa profeta o torsimany de Deu.
L'obra relata en deu cants la histbria de Jonas i es un dels mes grans poe-
mes narratius llargs que mai s'han escrit; mes profund i valuos, crec, que
"La Rima Del Vell Mariner" de Coleridge, el qual ha tingut tan impacte
en la literatura universal. Sense cap mena de dubte el reconeixement dels
grans poetes que han escrit en llengues minoritaries es infinitament mes
injust i tragic que el reconeixement dels logics i dels cientifics.

El poema descriu profundament les discussions i quasi baralles de
Jonas amb el seu Deu. Carrier segueix molt d'aprop el relat biblic amb
algunes inventions pero sempre amb respecte, tal com correspon a un



CLOENDA DEL TERCER CONGRES CATALA DE LOG, CA MATEMATICA 317

home religios. Gabriel Ferrater, en el seu proleg de l'edicio publicada en
la col-leccio "Els llibres de l'escorpi" d'Edicions 62, ens en dona una
lectura, diguem-ne profana, basada en la discussio de 1'home amb si
mateix, i en el joc entre les sever racionalitzacions conscients i les
fondes motivacions desconegudes. El Deu de Jonas es un Deu terrible
("vindre com terratremol o com gropada fosca/ perque Jo soc, Jo sol,
Jhave ! ") i demana al profeta una actitud extrema ("sigues rebuig, digue
la veu, sigues escandol/ per a virtuts cercades en 1'acontentament./ Dels
bandejats la vida t'es prou bona/ per viaranys sense roderes aniras/...").
Pero el drama de Jonas, que no sap prou be distirgir la Veu de la seva
propia veu, es que tem que el seu Deu no sera prou terrible i acabara
tenint pietat. Per aquesta rao fuig d'ell i per aques :a rao no sap ni reco-
neixer el seu propi triomf final de la conversio ines )erada dels habitants
de Ninive. De fet aixo 1'irrita i Deu li ha de fer en :endre les raons de la
misericordia divina. ("I a mi que faig i peixo totes les coses nades/
cno ha de recar-me gens/ Ninive, la ciutat de tres jornades,/ amb cent
mil infants, malconeixents? ...").

El poema conte diverses allusions a la guerra civil espanyola
("Llavors per tres anyades malsegures/ desferen I'hort la pedra i les
malures/ i el blat se'm va neulir;/ em robs les o^elles de la pleta/ un
princep que la tenda tragina per 1'areny;/ i jo, fer t d'una sageta,/ far-
fallava com un que no to seny."). El sise cant es un meravellos dialeg de
Jonas amb una dona, la sacerdotessa de 1'alba, que represents la
bellesa efimera i fugissera de la rosada. Ella li fa la reflexio seguent:
"Negre esperit que a l'esperit s'ens colla/ a cadascdL fa dir:/ - La meva
fe degolla/ un deu pitjor que jo, s'agita en mi". Jo voldria que mai
ningu no pogues dir "la meva fe degolla/ un deu pitjor que jo s'agita
en mi".

Pero tot plegat al capdevall to una altra intencio, un altre sentit; un
altre significat que Jonas no sospita ni copsa mai: 1'estada de Jonas tres
dies en el ventre de la Balena es una profecia de la mort i de la ressur-
reccio de Crist. Aquest era el fi al qual Deu el de:;tinava i per al qual
tota la seva vida to sentit. ("Oh conradors de pobre s pedregars/ oh pes-
cadors de xarxa vella/ jo us donare el miracle de Jon Is! . . ."). En aquest
nou estadi de coneixement el poema arriba al seu final.

Per donar una avaluacio dell Congressos Catalans de Logica Matema-
tica he de remarcar que he fonamentat els meus criteris inevitablement
subjectius en els nivells objectius explicitats en 1'obra "Concepte Gene-
ral de la Ciencia Catalana" de Francesc Pujols, publicada a 1918 i
reeditada a 1983, en commemoracio tardana del centenari del naixe-
ment de l'autor.

Francesc Pujols (1882 - 1962) es un personatge fa:;cinant, "una figura
autenticament descomunal" com diu Josep Maria de Sagarra en les
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seves "Memories". Poeta, escriptor, periodista, filosof; col•labora en "El

Poble Catala" i "La Publicitat"; fou director del "Pepitu" i secretari de

l'Ateneu. Amic de Fabra, Carver, Ors, Dali li ha dedicat un monument

al davant del Museu Dali de Figueres i d'ell ha escrit "Francesc Pujols

era, es i sera, l'emperador Traja de la filosofia".

El "Concepte General de la Ciencia Catalana" es una obra molt am-

biciosa que realitza un estudi del pensament original catala des de

Ramon Llull i, en especial "L'Ars Magna", fins els seus contemporanis.

El plantejament de Pujols es erudit, perspica4, lucid i intel•ligent, i es

barreja amb el seu domini de la paradoxa, el seu esperit mordac i el seu

cinisme, massa descarat per ser arrelat.

En aquesta obra escriu que la nostra aportacio a la ciencia i a la filo-

sofia sera tan valuosa i tan universalment reconeguda que "ser catala

equivaldra a tenir les despeses pagades a tot arreu alli on un hom

vagi. . .". En aquest sentit em dol haver de dir que els Congressos Cata-

lans de Logica Matematica han estat un fracas rotund i indiscutible i

que no han avancat ni un pel en tan noble proposit.

Pero m'es grat haver de dir que amb unes mires mes modestes i realis-

tes, els Congressos Catalans de Logica Matematica suposen unes aporta-

cions indiscutibles: han augmentat les comunicacions escrites; la Dipu-

tacio de Barcelona, per iniciativa del seu President ha creat un premi; el

President de la Generalitat ha comunicat la seva voluntat que els treballs

siguin publicats en angles; moltes persones hi han llegit amb cor

abundant i veu tremolosa la primera comunicacio cientifica de la seva

vida; han estat presentats treballs en la linia de la Logica classica, ha

estat manifestada una linia de Logica Aplicada que enllaca amb els

reptes de la nova tecnologia, especialment amb la intel•ligencia artificial

i els sistemes experts, a traves de les modalitats del raonament formalit-

zades en sistemes difusos.

Els Congressos Catalans de Logica Matematica han estat realitzats no

amb grans recursos ni infrastructures sing amb molt de treball i molta

illusio. Son aquests treball i illusio extraordinaris que he de hoar i

prego a tots els participants que els mantinguin sempre.

Moltes gravies.

Paraules refetes 1 adobades. Barcelona, gener de 1985.


