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

L'any passat tingue hoc en aquesta mateixa saga la sessio inaugural
del Primer Congres Catala de Logica Matematica.

La publicacio de les seves Actes ens dona un !estimoni de treball
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realitzat aleshores. El gruix d'aquesta publicacio, 1'atapeiment dels seus
fulls i sobretot l'index de les conferencies i de les comunicacions presen-

tades, son ja un primer indici favorable. D'ara endavant les possibles
recensions i les possibles investigacions i publications que hi facin refe-

rencia seran una base per a una valoracio objectiva del resultat d,'aquest

esfo rc.

No vull pas passar per alt una observacio que a la Hum del principi

d'identitat podria semblar trivial, pero de fet es deguda a un retret con-
tingent carregat de divina impaciencia: el Primer Congres Catala de
Logica Matematica no fou el Congres de Filosofia de Paris del 1900.
No, certament, no ho fou, i aquest Segon Congres tampoc no ho sera ...
en cara.

Pero no crec equivocar-me massa si dic que els Consgressos Catalans
de Logica Matematica es poden convertir i s'ban de convertir en un
forum en el qual es debatin noves idees i cristal.litzin noves tendencies.
Aquesta es una it-lusio de molts dels participants en el Congres, que va
acompanyada d'un coneixement clar de l'esforc a realitzar i de les
etapes a cobrir amb paciencia.

Les linies definidores d'aquests Congressos, em sembla que foren des-
trament tracades en el Primer. No en va la declaracio d'objectius, redac-
tada pel professor JOSEP PLA i que encapcala els programes del Primer,
es repeteix en el Segon.

Tambe les paraules initials del Primer Congres, a carrec del professor
ENRIC TRILLAS, son plenament vigents, i una decisio encertada seria
simplement de rellergir-les. Deta aquesta recomanacio, em limitare a
recordar-ne i remarcar-ne alguns conceptes, aixi com a exposar alguna
caracterastiea d'aquesta segona celebracio.

La nostra historia compta en el camp logic i matematic, amb realitza-

cions de valor universal de primerissim ordre, que poden enorgullir

qualsevol poble. Em refereixo a la introduccio de lageometriad'EUCLi-
DES a la cultura occidental a traves del monestir de Ripoll; a les obres
dell cartbgrafs mallorquins dels segles XIV i XV; i especialment a l'obra

que RAM ON Li. ULL realitza ara fa uns 700 anys.

Un dels nostres mats averanys sembla que ha estat de fer una gran

cultura i ignorar-la. Segurament hem reconegut la importancia logica de

RAMON LI,ULL per les referencies que ens n'ha donat LEIBNITZ.

Moltes vegades acceptem sense cap critica que GA L IL E U fou el primer

cientific que deixa el llati i adopta un llenguatge usual en els seus trac-

tats. Pero el Doctor illuminat, que fou un predicador infatigable. com-

pongue en catala la seva obra; i en especial elabora i reelabora la seva

Art General des del primer esbos Art. abreujada d'Atrobar Veritat de

1274 fins a la versio definitiva de 1308. La traduz' a l'arab, i la versio

patina Ars Generalis Ultima, fou presentada a un Concilli el 1311.
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Pero tambe es ben clar que la nostra tossuderia i la nostra voluntat de
ser ens ban portat i ens porten a recuperar el passat per arrelar-hi una
tradicio viva que nosaltres ens afanyem a construir cap al futur.

La celebracio del Segon Congres, justament aquest cap de setmana,
obeeix a la commemoracio del cinque aniversari a'e la mort de KUR T
GODEL, esdevinguda el 14 de gener de 1978 a Princeton. AixZ, aquest
Congres to el sentit d'un humil homenatge a la seva memoria, que tindra
una exposicio clara i concisa en la conferencia inaugural del professor
JOSE P PL A.

Cobra de GODEL ha adquirit, d'una manera o zltra, un valor cultu-
ral general i ha esdevingut un punt de referencia del pensament modern,
molt mes enlla de l'abast dels temes i problemes de,'a lbgica.

En el nostre segle, a partir de les positions logicista de B. RUSE'Li,
constructivista de HII. BE R T i intuicionista de BA UE R s'ha realitzat la
construccio dels grans calculs o llenguatges logics; se n'han estudiat i se
n'estudien les possibilitats i limitations, tant sintactiques som semanti-
ques, i s'han obert novel formes de raonament matematic, com les de
l'Analisis no Estandard. En l'ordre de limitations, els resultats de Go-
DE:'L son un advertiment sever a la desmesurada confianca que ingenua-
ment_hom podria tenir en les possibilitats de la deduccio.

Aquests estudis globals de logica mereixen i regi'ereixen el qualifica-
tiu de classics, fins i tot aquells que son d'abans-d'ahir o d'ahir mateix.
En aquesta linia el Congres compta tambe ams els aehats sobre "logica
Matematica i Algebra Universal" i sobre "Nous axio motes de la teoria dels
conjunts".

D'altra banda, en la segona meitat del nostre segle es desenvolupen
tambe altres tipus de temes i de problemes.

Els metodes de "Proof" o "Theorem-Proof" desenvolupen la meca-
nitzacio de les demostracions en certs camps o problemes especifics.

Els sistemes experts, tambe en certs camps especifics, com el del
diagnostic medic, tracten de mecanitzar els procediments que menen a
la conclusio.

La modelitzacio i automatitzacio del raonament del sentit comu es
un dels objectius empresos mes recentment.

Voler mecanitzar la deduccio es un projecte cla.'sic que hem de fer
passar per RAM o,v LL UL L i LEIBNIZ_ i que amb la introduccio dels or-
dinadors prep una nova forma i volada. Pero en les recerques esmentades
trobem tambe la gosadia de treure conclusions a partir d'enunciats
expressats d'una manera vaga, sense sotmetre'ls a les normes que rigoro-
sament exigeix la logica classica. En aquest sentit el canvi de panorama
es evident. Cal matematitzar realitats dificilment formalitzables des
d'un punt de vista classic.

Les ciencies cognitives, amb el seu planejament plural 1 interdiscipli-
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nari pero unificadoralhora entorn del concepte de coneixement, perme-

ten ara d'encarar-se amb tots aquests problemes diversos d'una manera
teorica, general i coherent.

Parlant la gent s'enten . L'estudi del coneixement que dues persones

han de tenir de la llengua i del mon per a entendre 's en una conversa, es

la posicio caracteristica del plantejament cognitiu de la linguistica.
L'estudi del coneixement que un robot requereix i de la forma com

s'ha de representar perque pugui actuar consequentment i pugui comu-
nicar-se amb ordres humanes es un altre exemple dels temes sobre els

quals la ciencia cognitiva pot aportar importants clarificacions.

La passio que empenye RAM ON LL UL L vers la redaccio de I"`Art

General ", fou convertir els infidels. Aquesta activitat ara no esta gaire

de moda com a planejament intellectual, malgrat que el mon to una

sobredosi d'esperits predicadors i profetics. Aixi em sembla necessari de

recordar que en la situacio geopolitica de la Mediterrania medieval, amb

pobles mahometans a l'altra banda de les costes cristianes , la conversio

d'infidels era un tema de la maxima importancia politica, social , econo-

mica, religiosa i intellectual que podem comparar amb els temes ideo-

logics relacionats amb la divisio mundial que ens ha tocat viure.
Pero tambe la transformacio de la societat industrial i el pas cap a la

societat post-industrial mitjancant els avencos que es produeixen d'enca

de 1'inici de la cibernetica , es un repte de la major importancia, en el

qual la Logica Pura i la Logica Aplicada son implicades.
Dit tot aixo , vull expressar en nom de la ComissI6 Organitzadora el

nostre agraiment:

A l'Honorable JOAN GUITA R T, Conseller d'Ensenyament i al De-

partament d'Ensenyament, a la Universitat Politecnica de Catalunya,

especialment a l'Escola Tecnica Superior d'Arquitectura, la Facultat

d'Informatica i l'Institut de Ciencies de l'Educacio, a la Universitat

Central de Barcelona especialment al Departament d'Estadistica Mate-

matica. A la Caixa de Pensions i al Museu de la Ciencia . Als membres de

la Secretaria del Congres que amb el seu treball el fan possible.
No acabare sense recordar que en el Primer Congres es va retre un

homenatge al Doctor FR A NC ES C SALES i VA L L ES, de qui quasi tots

nosaltres som deixebles.

Finalment m'e's molt grat de comunicar que el President de la Gene-

ralitat de Catalunya, que rebe personalment les Actes del Primer Con-

gres aquesta setmana indica que es manifestos la seva determinacio que

les Actes del Congres es publiquin tambe en angles.
Es una prova d'interes que agraim profundament i demanem a

1'Honorable Sr. Conseller que li trameti el nostre agraiment.
Moltes Gracies
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