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Presentació 

Si avui ens sentim orgullosos de la Universitat de Barcelona pel gran desenvolupa-
ment que ha experimentat la seva recerca durant els darrers trenta anys, és gràcies a 
la generació del doctor Parés. Ell representa, de manera molt digna, aquesta volun-
tat investigadora en una època en què la vocació havia de superar dificultats en un 
país que vivia d’esquena a la recerca. Podem afirmar que va situar la biologia al 
mapa de l’estudi universitari a Espanya. Com ja s’ha posat de manifest, va ser el pri-
mer degà de la Facultat de Biologia i va impulsar els estudis de microbiologia.

Les persones passem, però les nostres obres, en alguns casos, romanen i són a 
l’abast de les generacions que ens segueixen. El doctor Parés sobreviu en la histò-
ria de la ciència de la Universitat de Barcelona, ja que va dedicar tota la seva vida a 
l’ensenyament i a la recerca.

El doctor Parés era una persona curiosa. Es va dedicar a la microbiologia, però 
quan era jove tenia una gran curiositat per l’astronomia i també es podria haver 
dedicat a aquest àmbit de la ciència.

Tanmateix, segons explicava ell, la mort prematura del seu pare el va obligar a 
treballar i a abandonar temporalment el batxillerat. Aquesta circumstància vital 
il·lustra prou les dificultats que va haver d’afrontar a la postguerra i crec que ho 
hem de tenir en compte i valorar quan volem recordar i retre homenatge no tan 
sols al científic, sinó també a la persona.

El doctor Parés forma part d’una generació de científics amb biografies denses 
i amb grans dosis de superació, de manca de recursos bàsics. Vull recordar que ell 
es va llicenciar l’any 1951, quan encara hi havia cartilles de racionament.

La importància de la seva trajectòria rau en l’esforç i la visió de futur que su-
plia la manca de referents nacionals. Avui que parlem, en termes anglesos, de 
l’emprenedoria, podem retre aquest homenatge a un dels pioners de la recerca en 
biologia a casa nostra. Va dedicar la seva vida professional a la Universitat de Bar-
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celona amb totes les seves energies i tota la seva il·lusió, una empenta i una il·lusió 
que es van mantenir fins i tot després d’haver-se de jubilar.

Com moltes professores i professors de la casa, les seves aportacions no es van 
acabar amb la jubilació. Aquesta és la raó que ens ha dut a crear el nou Ateneu UB, 
un espai de trobada a la universitat per als nostres docents, on puguin disposar 
d’un lloc físic que els permeti col·laborar quan així ho vulguin, bo i mantenint el 
seu vincle amb la UB.

En conclusió, hem d’estar agraïts per tot el que el doctor Parés ha aportat a la 
nostra universitat i a la societat en general durant tota la seva vida acadèmica  
i professional. La seva absència, sens dubte, és motiu d’enyor i una gran pèrdua 
per a la nostra comunitat universitària, però el seu llegat roman entre nosaltres, 
com també els seus deixebles, companys i amics. Així, doncs, ara és feina nostra 
seguir endavant amb la tasca que va iniciar el doctor Parés i fer que el seu llegat 
continuï. 

Joan Elias i Garcia 
Rector de la Universitat de Barcelona 

Catedràtic de matemàtiques de la Universitat de Barcelona
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