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Finalment, he pogut conèixer prou Andrés Urrutia per a assegurar que és una 

persona especialment preocupada i especialment experta sobre drets lingüístics, sobre 

processos de minorització, sobre conflictes de llengües. 

I, encara, que és una persona respectuosa i lleial a l’Institut d’Estudis Catalans, de 

qui reconeix l’autoritat lingüística i científica, i el prestigi que s’ha sabut guanyar, malgrat 

totes les dificultats, al llarg de més de cent anys. 

Per tot el que he dit, la Secció Filològica ha decidit presentar-lo com a candidat a 

membre corresponent nostre, i us sol·licita, doncs, el vot favorable, quan s’escaurà.

Text llegit pel senyor Joan Martí i Castell en el Ple del dia 9 de novembre de 2009

Secció de Ciències Biològiques

Membres corresponents

Xavier Sáez-Llorens

E  l professor Sáez-Llorens és fill d’un 

exiliat català de Castelldefels que, com tants d’altres, hagué d’emigrar a Panamà acabada 

la Guerra Civil espanyola.

Xavier Sáez-Llorens va néixer ja a Panamà, on estudià medicina. Tot punt acaba-

da la carrera amplià estudis, entre altres institucions, al Southwestern Medical Center and 

Children’s Medical Center de Dallas (Texas) sota la direcció del professor George McCraken, 

figura capdavantera mundial en el camp de les malalties infeccioses infantils. Allí Xavier 

Sáez-Llorens realitzà treballs que tingueren ressonància internacional, sobretot en el camp 
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de la fisiopatologia de les meningitis purulentes. Tornat a Panamà obtingué la plaça de 

professor de pediatria en aquella universitat, càrrec que desenvolupa actualment junt amb 

el de cap del Departament de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Niño de la capital 

panamenya. Mai no ha deixat de mantenir contacte amb el centre de Dallas, on ha conti-

nuat col·laborant en treballs d’investigació d’un gran impacte.

Xavier Sáez-Llorens ha publicat més de cent seixanta articles en revistes llatinoa-

mericanes i internacionals, entre elles les més prestigioses en el camp de la medicina, tals 

com New England Journal of Medicine, The lancet, Pediatrics, Journal of Pediatric In-

fectious Disease, etc.

És autor de trenta-dos capítols de llibres de malalties infeccioses, ha estat director 

de la publicació de sis llibres de medicina i també de tres llibres de temes no estrictament 

mèdics (assaigs filosòfics, literaris i socials). Col·labora periòdicament en la premsa pana-

menya, on ha publicat ja uns quatre-cents articles sobre temes d’actualitat política, filo-

sòfica i social. 

El professor Sáez-Llorens és membre de nombroses institucions científiques d’arreu 

del món, entre elles la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, l’American 

Academy of Pediatrics, l’American Society for Microbiology, la Pediatric Infectiuos Dis- 

ease Society of America, etc., i és membre honorari de l’Asociación Española de Pediatría. 

Ha format part dels comitès organitzadors de nombrosos congressos internacionals sobre 

malalties infeccioses infantils.

Pel que fa a la seva vinculació amb Catalunya, en la llar familiar sempre s’ha 

mantingut la llengua catalana, en tot moment utilitza el seu nom català, Xavier, rebutjant 

la seua castellanització, malgrat que tots els companys llatinoamericans li diguin verbalment 

Javier. Quan em correspongué presidir el VII Congrés de Pediatres de Llengua Catalana, 

que celebràrem a terres alacantines l’any 1998, vaig invitar el professor Sáez-Llorens a 

fer una conferència magistral i va acceptar immediatament, bé que per dificultats d’última 

hora no pogué desplaçar-se.

Crec que serà un honor per a la Secció de Ciències Biològiques i per a l’Institut 

d’Estudis Catalans tenir com a membre corresponent una personalitat de la gran catego-

ria científica i humana del professor Xavier Sáez-Llorens i, en conseqüència demane el 

vostre vot favorable quan arribe el moment de la votació al Ple del nostre Institut.

Text llegit pel senyor Francesc Asensi en el Ple del dia 10 de maig de 2010
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