
CURSETS DE BIOLOGIA

La SOCIETAT DE BIOLOGIA DE BARCELONA empesa per

un convenciment de Ia seva valua i pei desig d'estendre's

i curant no sortir-se del camp cientific que 11 pertany, es

decidi a organitzar series de cursets en els quals totes

aquelles figures que representessin una valor en Biologia

a.portessin monograficament els fruits de ]a 11ur investi-

gacio.
No hi ha pas cap dubte, que la cclebra.cio d'aqucsts

cursos havien d'aportar-ii un doble profit, en primer Iloc

s'augmentaven i estrenyien les relations cientifiques mit-

ja.nuant el contacte dels treballadors 1 segonament, el nom

de ]a SOCIETAT DE BIOLOGIA sOnant fora de les fronteres

de Catalunya contribuia a. esvair la boirosa ]legenda d'in-

diferencia per les questions cientifiques que ens fa impene-

trables a les mirades del mon.
La tasca que es proposava dur a terme la SOCIETAT

DE BIOLOGIA DE BARCELONA era realment feixuga i molt

comprornesa i fou, aquesta, ]a causa de procedir per tan-

tcig.

La figura del gran lrstoleg, D. Abelard Gallego, pro-

fessor a 1'Escola de Veterindria de Santiago , voltada de

justificadissim prestigi, sem.bla la m.es encertada per a

encapcalar la primera serie de cursos, si 1'exit de ]a prova

era falaguer.

El professor Gallego comenca el dia 12 de gener un
curs(t de cinc ]licons sobre «bfetodes rapids de diagnostic
histologic)) a.mb el segiient programa:

i.a Ietode de la congelacio.

2.2 Ietode de coloracio a.mb fucsina i formol acetic.
;.a Procediments de colorac O con,b:nada: Fuesina

acetica-Form.ol acetic-Eosina, etc.
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4.a Metodes de Cajal i Van Giesson modificats a part
'r

do la coloraci6 amb I.,, fucsina acetica i ' 1 formal acetic.

5.a Nous metodes do coloraci6 de les fibres elastiques

basats on l'us de mordents de la fucsina.

L'acolliment fet a 1'anunci d'aquest curset , obligant a
doblar el nombre de places frxat, fou la demostraci6 rles

palesa quo la idea havia correspost a u;i desig general.

Aleshores fou compost el programa cornpiet de una serie

de cursos comptant amb la valiosa acceptaci6 de professors

locals i forasters.

El programa queda redactat aixi:

Professor Gustau Pittaluga , catedratic a la Facultat

de Medicina de Madrid : sis llicons sobre (Diagnostic

hematologic i cla.ssifica.cio de les hemopaties)), amb el

segiient programa:

I.a Examen critic de 1'estat actual do nostres conei-

xements sobre les hemopaties. Valor relativa del criteri

etiologic, do 1'anatomo-patol6gic, de 1'hematol6gic i del

sintomatologic per a una classificaci6 racional de les

hemopaties. Necessitat d'una revisi6. Estudi de les bases

hsto-patologiques 1 hematologiques de Ia classificaci6.

2.a Histogenesi i morfologia normal i patologica do

Ia sang: a) serie hemoglobinica.

3.3 b) Serie leucocitaria.

4a Fisio-patologia dels orguens hemo-leucopoietics

i dels elements cel-lulars do Ia sang. Correlacions funcionals

i bioquimiques entre les cel•lules vassals i hematiques

d'una banda i el plasma de 1'altra. Alteracions correspo-

nents del plasma on els casos patologics i correlations

fisio-patologiques on les hemopaties.

5.a Caracters del nou grup de les hemodistrofies

(Diatesi hemorragica, Policitemies, Clorosi, Diatesi eosi-

nofilica.). Raons hem.atologiques de !A separaci6 do Ia clo-
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rosi de les anemies. Anemies ortoplastiques i displas-

tiques.

fi.a Critica del concepte de leucemia. Bases hemato-

Iogiques d'una nova classificacio do les mielosis i limfosis.

Critica de la pseudo-leucemia. Bases per a I'estudi dels

grups: a) hiperplasies limfoides, fibro-adeniques i esple-

nornegaliques; b) granulomatosi; c) lesions neo-plastifor-

mes dels orguens hematopoietics.

Algunes de les llicons anaren precedides de la presen-

tacio de ma.lalts i d'historics cliniques. El cursct comenca

el dia 20 de marry i acaba el 27 del mateix mes.

Professor Ramon Turr6 , membre de l'Institut de

Ciencies : cinc llirons sobre (Filosofia critica)), amb el

scguent programa:

i.a La naturalesa del coneixement segons les doctri-

nes aristotelica-escolatica i kantiana. Objectivisme greco-

Ilati i subjectivisme germanic.

2.a Origens fisiologics del coneixement de lo real

objectiu. Examen critic de la tesi kantiana do in cosa en si.

Naturalesa del principal causal segons Kant i segons el

criteri de la ciencia experimental. Examen critic do la

tesi kantiana respecte a les formes subjectives do l'espai

i del temps.

3.a Tesi nativista de Muller sobre la nocio do l'espai.

Tesi de Lodze i Helmholtz. Genesi psico-fisiologica de la

nocio de I'cspai.

4. a L'experiencia segons Kant. Com sabem que els

sentits no ens enganyen. Quan i com sabem quo ens

suggereixen ima.tges il•lusories. L'accpci0 en que pren la

ciencia la paraula experiencia i l'aeepci0 en quo la prep

K^.nt.

5. a Resum.
Aqucestes llicon.s es donrren dav<a.nt d'un nombros
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auditori en el local do l'Institut do Cieucies, els dies 10,

U), 17, 19 i 21 d'abril.

Dr. Gregori Maraf16n , de l'Hospital general de Ma-

drid : quatre llic.^ns scbro «Alguns punts poc coneguts

d' Endocrinologia.», a.mb el segiient programa:

r. a Introducci6. Els petits retards do desenrotll im.ent

i els tran.storns endocrins.

2.a La menopausia des del punt do vista do los secre-

cions internes (tooria. i clinica do la crisi climaterica).

3a E1 meta.boli,me de 1'aiigua i la secreci6 interna do

I'hipofisi (diabetes insipida, ma.laltia hipofisaria).
4.a Formes cliniques de la diabetes endocrine.

Aquestes llicons es donaren els dies 23 i 24 d'abril

en el Laboratori de Fisiologia do la Facultat do Medicina

i els 25 i 26 en I'Institut Medic-fa.rm.aceutic.

Professor Joan Negrin i Lopez , Director del Labo-

ratori de Fisiologia de la r Residencia de Estudiantes,

de Madrid : sis llicons sobre «Fisiologia de la inervaci6

autonom.a», amb el segiient programa:

r.a Factors quo regulen i intervenen la coordinaci6

funcional de 1'organismo. Estudi de les diferenciacions

morfologiques i fun.cionals quo es for men a traves de l'es-

ca.la animal i en lcs quals es concentra aquesta regula.c16.

2.a El sistema nervi6s visceral o autonomic. Sistema

simpatic propiament dit. La seva estructura, genesi i

relacions amb el sistema nervi6s central. Orguons pa.ra,-

sim.patics.

3.a Mletodes d'investiga.ci6 do les funcions del simpa-

tic i do la distribuci6 dcls seus cordons.

4.a Funcions secretores, inhibidores i motrius del

simpatic. lnerva.ci6 sim.patica do 1,a. muscula.tura. i tonicitat

rnuscu!a.r. DegE-neracib 1 Regeneraci0 del simpatic.
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5.3 Distribucio i funcions de les branques del sim-

patic craneal autonomic. Relacio amb els centres secre-

tors del bulbe raquidi. Distribucio i funcions del sistema

sacral autonomic. L'anomenat sistema enteral . Altres

centres ganglionars locals.
6.a Propietats comuns als diferents sistemes d'iner-

vacid autonomica
Accions reflexes. Acci6 de les fibres inhibidores. Auto-

matisme ganglionar i fisiologia de les sinapsis ganglionars.

Fibres autonomes aferents. Re/errred pain. Fisiologia i

farmaco-dinania de les terminacions nervioses autono-

miques.

Aquestes llKons es donaren en el Laboratori de Fisio-

logia de la Facultat de Medicina, els dies 30 i 31 de maig

i els r, 2, 4, 5 i 6 de juny, acompanyades de demostracions

practiques.

Professor Jesus M.a Bellido , Catedr'tic a la Facultat

de Medicina de Saragossa : cinc ]ikons orals i dotze ses-

sions de seminari sobre ((La quimica-fisica aplicada a I'in-

vestigac16 biologica)). Ocupant-se especialment de visco-

simetria, midaci6 de la tensid superficial, aplicacid dels

metodes optics i electrometrics, crioscopia i reaccid ac-

tual i potencial dels liquids organics.

Aquestes ]ikons comencaren el dia i de juliol.

Amb aquest curset acaba la primera serie de cursets

i aixi, confiats pel bon acolliment que els fou fet, s'orga-

nitza seguidam.ent la segona a base dels professors E. Gley,

del Col-legi de Franca; H. Vincent, Director de I'Hospital

de Val-de-Grace i cap suprem de Sanitat de l'Exercit

frances; J. Gomez Ocana, professor de la Facultat de
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Medicina de Madrid; A. de Gregorio Rocasolano, profes-

sor de 1'Universitat de Saragossa; P. del Rio Hortega, del

Laboratori d'Investigacions biologiques de Madrid; J. Ro-

driguez Carracido, Catedratic de la Facultat de Farmacia

de Madrid; Caries Calleja, Catedratic de la Facultat de

Medicina de Barcelona; Cels Arevalo, Director del Labo-

ratori hidro-biologic de Vaiencia; Lluis Saye, professor

auxiliar de la Facultat de \ledicina de Barcelona; Jesus

Maria Bellido, Catedratic de la Facultat de Medicina de

Saragossa i Mme. Curie, Directora de l'Institut del Radium

de Paris.

D'aquests cursos se n'han donat ja els dos primers.

El professor E. Gley , del College de Franca , desenrotlla

el tema «Lstat actual de la questio de les secrecions in-

ternes» en quatre lli^ons seguint el seguent programa.

1.a La questio de les secrecions internes; desenrot-

llament i estat actual.

2.a La condicio fisiologica necessaria d'una secrecio

interna. Demostracio, per exposicio de fets nous concer-

nents a la fisiologia de les capsules supra-renals.

3.a La nova orientacio de les recerques sobre les hor-

mones i les harmozones.
4 a Resultats essencials de 1'estudi de les secrecions

internes i resultats a preveure. Una revoluc16 on biologia.

Aquestes llicons tingueren hoc al Laboratori de Fisio-

logia de la Facultr:.t de Medicina els dies 11, 13, 15 i 17

de decembre.

Finalment el professor H. Vincent dona una lli96 prac-

tica, el dia 18 de decembre, al Laboratori de Fisiologil

sobre aTecnica de la vacuna.cio anti-tifica» i amb ella es

clogueren les tasques de 1'rrny 1917.

La SOCIETAT DE BIOLOGIA CS proposa se,guir-Ies.


